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ПРОТОКОЛ № 22
чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«22» травня 2020 року

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

І. Щодо відновлення функціонування дитячих садків на території міста 
Одеси.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року 
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», на виконання 
рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Одеської обласної державної адміністрації, оформлених протоколом від 22 травня 
2020 року № 20, з метою послаблення протиепідемічних заходів на території 
м. Одеси комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. Забезпечити дотримання та виконання тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

1.2. Спільно з керівниками закладів дошкільної освіти міста продовжити 
здійснення організаційних заходів щодо відновлення роботи закладів дошкільної 
освіти. Забезпечити з 01 червня 2020 року прийняття до закладів дошкільної освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси дітей, батьки яких 
працюють під час дії карантину, не мають можливості залишити дитину вдома та 
надали відповідні довідки з місця роботи.
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1.3. Дозволити керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси з 25 травня 2020 року здійснювати 
прийом документів дітей на зарахування до закладу у звичайному режимі з 
дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

1.4. Дозволити з 25 травня 2020 року використання спортивних майданчиків та 
стадіонів закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, 
що знаходяться на вулиці, для навчально-тренувального процесу спортсменів 
національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних 
видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу 
спортсменів,. командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, 
індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних 
візках спортсменів з інвалідністю) спортсменів за умови послаблення 
протиепідемічних заходів.

1.5. За умови послаблення протиепідемічних заходів дозволити з 01 червня 
2020 року використання спортивних залів закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси (крім проведення групових занять з кількістю 
учасників більше ніж 10 осіб, окрім здобувачів освіти) із застосуванням засобів 
індивідуального захисту та дотриманням інших протиепідемічних вимог.

Орендарям під час використання спортивних майданчиків, стадіонів, 
спортивних залів закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси в обов’язковому порядку забезпечувати проведення всіх протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

1.6. Надати доручення директорам комунальних установ «Одеський 
інклюзивно-ресурсний центр № 1» Одеської міської ради, «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 2» Одеської міської ради, «Одеський інклюзивно-ресурсний 
центр № 3» Одеської міської ради, «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 4» 
Одеської міської ради, «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 5», «Одеський 
інклюзивно-ресурсний центр № 6», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7» 
Одеської міської ради, «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8» Одеської 
міської ради за умови послаблення протиепідемічних заходів організувати 
з 01 червня 2020 року проведення комплексного психолого-педагогічного 
оцінювання розвитку дитини, забезпечивши першочергово обстеження дітей, які 
мають розпочати здобуття дошкільної та початкової освіти у 2020/2021 н.р., з 
дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

1.7. Забезпечити організацію, за умови дотримання санітарно-епідемічних 
норм та послаблення протиепідемічних заходів, з 01 червня 2020 року проведення 
занять у групах (не більше ніж 10 осіб) у закладах освіти усіх форм власності. 2

2. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської 
міської ради спільно з департаментом міського господарства Одеської міської ради 
забезпечити:

2.1. З 23 травня 2020 року -  організацію відновлення роботи громадського 
транспорту м. Одеси у повному обсязі, за умови перевезення пасажирів у межах 
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб, а також використання водіями та пасажирами засобів 
індивідуального захисту та дотримання рекомендацій Головного санітарного лікаря 
України.



2.2. Здійснення позачергового перевезення працівників медичних закладів.
2.3. Скасування проїзду у громадському транспорті за спеціальними квитками.
2.4. Організацію дезінфекції одиниць рухомого складу на кожній кінцевій 

зупинці маршруту.

3. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради 
забезпечити:

3.1. Із 23 травня 2020 року -  відновлення та організацію проведення 
спортивних заходів (до 50 учасників) та за умови відсутності глядачів і дотримання 
санітарно-епідемічних норм.

3.2. Інформування власників закладів фізичної культури і спорту, спортивних 
залів, фітнес-центрів про можливість відновлення з 01 червня 2020 року їх 
діяльності (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 
10 осіб) за умови дотримання санітарно-епідемічних норм та послаблення 
протиепідемічних заходів.

3.3. Спільно з департаментом міського господарства Одеської міської ради -  
дезінфекцію приміщень та закладів комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси, визначених для проведення спортивних змагань.

4. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради проінформувати 
керівників релігійних установ про можливість відновлення з 23 травня 2020 року 
проведення релігійних заходів за умови дотримання санітарно-епідемічних норм та 
перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі будівлі, де проводиться 
релігійний захід.

5. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради проінформувати 
власників закладів культури незалежно від форми власності про можливість 
відновлення з 10 червня 2020 року за умови послаблення протиепідемічних заходів 
діяльності закладів культури, зокрема з прийняттям відвідувачів за рішенням 
власника (органу управління), у тому числі за умови перебування не більше однієї 
особи на 5 м площі приміщення, де проводиться захід, за умови дотримання 
санітарно-епідемічних норм. 6

6. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради:

6.1. Проінформувати власників готелів, що розташовані на території міста 
Одеси, про можливість відновлення з 23 травня 2020 року діяльності готелів (без 
функціонування ресторанів, розташованих у них) з обов’язковим дотриманням 
санітарно-епідемічних норм та рекомендацій Головного санітарного лікаря України, 
а також забезпечити контроль за дотриманням впроваджених карантинних заходів.

6.2. Проінформувати власників закладів, що надають послуги з розміщення, 
про можливість відновлення з 10 червня 2020 року діяльності за умови дотримання 
санітарно-епідемічних норм та послаблення протиепідемічних заходів.

6.3. Проінформувати власників закладів харчування про можливість 
відновлення з 10 червня 2020 року приймання відвідувачів у приміщеннях з 
обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів.

6.4. Підготувати та направити листи до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області та Головного управління національної 
поліції в Одеській області стосовно вжиття негайних заходів щодо припинення



незаконного функціонування на час дії карантину наступних закладів: Park 
Residence, Solo, Central Bar та The Fitz, у зв'язку із систематичним порушенням усіх 
встановлених заходів карантинного режиму.

II. Щодо проведення зовнішнього незалежного тестування випускників 
закладів загальної середньої освіти м. Одеси.

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України 
Ляшка В.К. від 21.05.2020 р. № 24 «Про затвердження тимчасових рекомендацій 
щодо організації, протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього 
незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 
випробування в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» комісія

ВИРІШИЛА:

7. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 
дотримання та виконання тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, 
єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


