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ПРОТОКОЛ №
чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«__»  ^  -g 2020 року.

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

Слухали:
Про підведення підсумків роботи комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 
Одеської міської ради (далі комісія) у 2019 р., затвердження Плану роботи 
комісії на 2020 рік, вирішення організаційних питань роботи комісії.

Заслухавши доповіді заступника голови комісії - директора департаменту 
муніципальної безпеки Кузнецова В.В., та секретаря комісії щодо підсумків 
роботи комісії у 2019 році, слід відмітити наступне .

У 2019 році комісією ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської 
ради було проведено 15 засідань, зокрема 7 позачергових, на яких було 
розглянуто 17 питань, а саме про:

- підбиття підсумків роботи комісії у 2019 році, затвердження Плану 
роботи комісії на 2020 рік, вирішення організаційних питань роботи комісії;

- затвердження переліку хімічно небезпечних об’єктів, які розташовані 
на території м. Одеси станом на 01.01.2019 року;

- неблагополучну епідситуацію з кору в м. Одесі;
- заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Одесі 

під час весняно-літнього пожежно небезпечного періоду 2019 року;
- забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 

м. Одеси у весняно-літній період 2019 року;
- стан поводження з побутовими відходами і впровадженням роздільного 

збору твердих побутових відходів;
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- хід виконання «Комплексного плану заходів щодо профілактики 
сальмонельозу в м. Одесі на 2017-2021 роки»;

- заходи щодо попередження виникнення зсуву ґрунту на схилі в районі 
меморіалу 411-ї берегової батареї за адресою: м. Одеса, Київський р-н, 
вул. Дача Ковалевського, 121;

- хід виконання Плану заходів з попередження, занесення і 
розповсюдження на території м. Одеси висококонятагіозних та інших 
особливо небезпечних інфекцій, що мають міжнародне значення, на 2018-2022 
роки;

- заходи щодо попередження виникнення зсуву ґрунту на схилі 
під санаторієм «Борей» в сел. Чорноморка: м. Одеса, Київський р-н,

пров. Ушакова, 6;
- заходи щодо ліквідації наслідків пожежі, яка сталася за адресою: 

м. Одеса, Приморський р-н, вул. Водопровідна, 1а;
- стан утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 

м. Одеси;
- затвердження Плану заходів щодо недопущення масових отруєнь 

грибами населення міста Одеси у 2019 році;
- заходи щодо ліквідації спалаху захворюваності на сальмонельоз серед 

учнів Одеської загальноосвітньої школи № 11 І-ІІІ ступенів Одеської міської 
ради Одеської області та попередження епідемічних ускладнень у закладах 
освіти м. Одеси;

- запобігання виникненню надзвичайної ситуації внаслідок відсутності 
тепловодопостачання шести багатоповерхових житлових будинків;

- хід ліквідації пожежі в державному вищому навчальному закладі 
«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»

- забезпечення вивезення, зберігання та охорону елементів будівлі після 
пожежі в державному вищому навчальному закладі «Одеський коледж 
економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» для проведення 
подальших слідчих дій.

Усі рішення доведені до виконавців та їх виконання було взято під 
контроль.

Взято участь у тренуванні органів управління територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області за темою 
«Координація діяльності органів виконавчої влади, спеціалізованих служб 
цивільного захисту, територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, підприємств, організацій, установ та сил ЦЗ при 
попередженні і ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 
території області в осінньо-зимовий період 2019/20 року».

У рамках тренування 20 серпня 2019 року було відпрацьовано 3 навчальні 
завдання: «Штормове попередження», «Утворення снігових заметів»,
«Відключення ліній електропередач», прийняті відповідні рішення комісії.



Особлива увага протягом року приділялась питанням, пов’язаним зі 
станом пожежної безпеки у м. Одесі.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України, та міського голови, 
які були надані на засіданні комісії, щодо надання сприяння у профілактиці у 
сфері техногенної та пожежної безпеки у місцях відпочинку людей, передусім 
у готелях та закладах відпочинку і оздоровлення, 10 та 11 жовтня 2019 року 
було проведено навчальні методичні збори, семінари-навчання з посадовами 
особами., виконавчих органів Одеської міської ради, керівниками та 
відповідальними за протипожежний стан всіх рівнів об’єктів комунальної 
форми власності та власниками (адміністраторами) готелів та хостелів, що 
здійснюють свою господарську діяльність на території міста.

Всього взяли участь в заняттях 612 осіб, з яких 67 - власники 
(адміністраторів) готелів та хостелів.

У цілому, мета та завдання семінарів-занять досягнута.
Водночас у ході проведених занять виявлено ряд проблемних питань та 

недоліків в організації роботи як державного нагляду, так і комунальних 
служб та закладів, насамперед це:

- відсутність в органах місцевого самоврядування належних важелів, 
форм впливу на власників приватної форми власності, які здійснюють свою 
господарську діяльність на території міста Одеси, у сфері дотримання та 
здійснення профілактичних заходів з дотримання належного стану 
техногенної та пожежної безпеки;

- слабкі знання та відсутність практичних навичок у населення щодо дій 
під час виникнення пожежі або надзвичайної ситуації;

- відсутність практичних навичок щодо дій обслуговуючого персоналу на 
об’єктах господарювання та незнання основних правил щодо дій під час 
виникнення пожежі, надання допомоги при евакуації та першої домедичної 
допомоги;

- формальне ставлення до вимог Правил пожежної безпеки власниками 
об’єктів господарювання з масовим перебуванням людей. У деяких відсутнє 
усвідомлення відповідальності за протипожежний стан;

- відсутність усвідомлення щодо необхідності здійснення щоденної 
перевірки у сфері протипожежного захисту та підвищення пожежної безпеки;

- відсутність законодавчо підкріплених чинників у забезпеченні належної 
протипожежної безпеки, відсутність додатково укладених договорів при 
розміщенні в одній будівлі декількох установ;

- невизначеність можливості утримання пожежних водоймищ та 
зовнішніх пожежних водогонів для декількох закладів та установ одночасно.

Протягом року проведено комісійне обстеження у 47 закладах охорони 
здоров'я Одеської міської ради.

За районами міста Одеси:
- Приморський район -  18 закладів;
- Малиновський район -  8 закладів;



- Київський район -  10 закладів;
- Суворовський район -  11 закладів.
За висновками, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності 

не у повному обсязі дотримуються Правил пожежної безпеки.

У II півріччі 2019 року на території м. Одеси сталися три резонансні 
пожежі.

Л0 червня 2019 року в приміщенні відділення № 7 Одеського обласного 
медичного центру психічного здоров’я за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Воробйова, 9 (надзвичайна ситуація регіонального рівня).

Внаслідок пожежі загинуло 7 осіб та 4 особи постраждало.
17 серпня 2019 року у приміщенні готелю «Токіо Стар», розташованого 

за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1а (надзвичайна ситуація
регіонального рівня).

Під час пожежі загинуло 9 осіб та 10 осіб постраждало.
Для проведення заходів з ліквідації наслідків пожежі було проведено 

засідання комісії, а також засідання виконавчого комітету Одеської міської 
ради, на яких визначено завдання відповідним службам та підрозділам щодо 
проведення першочергових робіт. Комісією вирішено надати матеріальну 
допомогу постраждалим та сім’ям загиблих.

Підготовлено та надано ДСНС перелік закладів, установ відпочинку та 
тимчасового перебування людей. Надано перелік осіб для включення до 
складу комісії для перевірки закладів та установ з дотримання 
протипожежного стану.

Підготовлено та надано довідки постраждалим та сім’ям загиблих для 
отримання матеріальної допомоги.

04 грудня 2019 року у державному вищому навчальному закладі 
«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», 
розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25 (надзвичайна ситуація 
державного рівня).

Внаслідок пожежі постраждало -  47 осіб, з них загибло -  16 осіб:
Міські медичні заклади, в яких лікувалися та лікуються постраждалі 

внаслідок пожежі, забезпечені необхідними медикаментами та лікувальним 
обладнанням.

Виконавчими органами Одеської міської ради надавалась всебічна 
допомога сім’ям загиблих у похованні, знаходиться на контролі питання 
встановлення осіб загиблих.

Відповідними спеціалістами структурних підрозділів виконавчих органів 
Одеської міської ради, службами соціального захисту надається всебічна 
допомога постраждалим.

Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 року № 1179 «Про 
визначення розміру одноразової адресної матеріальної допомоги сім’ям 
загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня



2019 року у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25» визначено розмір 
одноразової матеріальної допомоги.

Всього орієнтовний обсяг матеріальної допомоги членам сімей загиблих 
та постраждалих внаслідок пожежі, яка сталася 04 грудня 2019 року в місті 
Одесі на вулиці Троїцькій, 25, за рахунок коштів бюджету міста Одеси складає 
З 620 000 грн.

Виконавчим комітетом Одеської міської ради вжито всі можливі заходи з 
ліквідації-наслідків пожежі.

З метою попередження виникнення пожеж виконавчим органам Одеської 
міської ради, підприємствам, установам, організаціям комунальних форм 
власності запропоновано проведення заходів щодо неухильного дотримання 
Правил пожежної безпеки в Україні.

Протягом року надавалась інформація про роботу комісії до департаменту 
з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, виконавчого 
комітету Одеської міської ради у термін, визначений табелем термінових 
донесень ЦЗ на рік, рішеннями, розпорядженнями, наказами та іншими 
нормативно-правовими документами.

Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, 
скликання та проведення засідань, а також контроль виконання її рішень є 
департамент муніципальний безпеки Одеської міської ради.

З метою забезпечення ефективної роботи згідно з Положенням про 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради, затвердженим виконавчім 
комітетом Одеської міської ради від 27.08.2015 року № 272, для розгляду 
питань, які керівники виконавчих органів Одеської міської ради, начальники 
служб міста вважають за необхідне вирішити для включення до плану 
чергового або позачергового засідання комісії завчасно, не пізніше ніж за 5 
днів до засідання, вони повинні надати до департаменту муніципальної 
безпеки Одеської міської ради:

- довідку про мотиви внесення питання на розгляд комісії;
- доповідну записку, в якій обґрунтовано повинні бути викладені питання 

з висновками і пропозиціями;
- проект рішення;
- список осіб, які запрошуються на засідання.
Відповідно до Положення про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради, 
з метою планування роботи, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою та 
своєчасним реагуванням на виникаючі надзвичайні ситуації природного, 
техногенного та соціально-політичного характеру в м. Одесі на підставі 
пропозицій членів комісії розроблено План роботи комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради на 2020 рік.



За результатами доповідей та з метою удосконалення роботи, пов’язаної з 
техногенно-екологічною безпекою та своєчасним реагуванням на можливі 
надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально характеру у 
м. Одесі, комісія

ВИРІШИЛА

Л. Взяти доповіді до уваги та визначити роботу комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради у 2019 р. задовільною.

2. Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської 
ради на 2020 рік (додається).

3. Членам комісії оновити комплектування робочих папок довідковими 
та статистичними матеріалами за напрямами спеціалізації. Такі матеріали 
надати до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради через департамент 
муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Термін виконання: до 28.02.2019 р.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар комісії

Голова комісії

С.Ю. Багдонас

Г.Л. Труханов


