
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Розкидайлівська, 67а. м. Одеса. 65006. тел./факс (048) 705-51-71. e-mail: odunscz@otnr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 20
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«18» травня 2020 року

Головував; голова комісії Труханов Г.Л.
Присутні; члени комісії
Запрошені; за окремим списком

І. Щодо заходів, спрямованих на стабілізацію функціонування 
підприємств, установ та організацій на території міста Одеса у період дії 
карантину

у
З метою продовження проведення заходів щодо недопущення виникнення та 

розповсюджування на території м. Одеса захворюваності на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити контроль за 
виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
зокрема в частині дотримання суб’єктами господарювання положень абзацу 
четвертого підпункту 8 пункту 2 зазначеної постанови.

2. Районним адміністраціям Одеської міської ради включити до складу 
моніторингових груп районних адміністрацій Одеської міської ради 
працівників Головного управління Національної поліції в Одеській області, 
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської 
міської ради, Одеського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області.
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3. Моніторинговим групам районних адміністрацій Одеської міської
ради:

3.1. Посилити контроль за дотриманням профілактичних та 
протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, приділивши 
особливу увагу суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері 
громадського харчування та розважальних послуг.

3.2. Забезпечити збір, узагальнення зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб.

4. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради посилити контроль за дотриманням протиепідемічних 
вимог до діяльності ресторанів, клубів, кафе, барів, виставкових центрів та 
залів, літніх площадок тощо. Продовжити контроль за діяльністю ринків.

5. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області 
рекомендувати:

5.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог, 
особливо до діяльності ресторанів, клубів, розважальних закладів, в місцях 
торгівлі продуктами харчування тощо, звернути увагу на порушення 
протиепідемічних вимог в місцях стихійної торгівлі та збору громадян у 
місцях незаконної торгівлі спиртними напоями.

5.2. За зверненнями фізичних та юридичних осіб здійснювати всебічну 
перевірку дотримання протиепідемічних вимог. У разі підтвердження 
наявності грубих порушень вживати заходи щодо їх припинення.

5.3. Провести профілактично-роз’яснювальну роботу із суб’єктами 
господарювання, що розпочали свою роботу у зв’язку з прийняттям 
Кабінетом Міністрів України постанови від 14 травня 2020 року № 377 
з приводу необхідності суворого дотримання умов здійснення роботи, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211, а також рекомендацій Головного державного санітарного 
лікаря України, наданих, зокрема, згідно з постановою останнього 
від 09 травня 2020 року № 8.

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради продовжити роз'яснювальну роботу з питань етіології та 
профілактики гострої респіраторної хвороби COVTD-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та дотримання масочного режиму. Перевірити 
ефективність порядку інформування населення, що здійснюється 
виконавчими органами Одеської міської ради.

7. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 
підготовку дошкільних навчальних закладів, розробити пропозиції та 
рекомендації щодо розпочатку та можливості їх роботи у період карантину та 
проінформувати оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної



ситуації Одеської міської ради та комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради.

8. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради забезпечити 
проведення ПЛР-тестів працівникам дошкільних закладів та медичну 
перевірку вихованців закладів дошкільної освіти.

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


