
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039. тел. / факс (048~) 748-15-09. e-mail: odunscz@omr.gov.ua

ПРОТОКОЛ №41
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«11» грудня 2020 року

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

Слухали:

І. Про посилення карантинних заходів з метою запобігання 
поширенню на території міста Одеси гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8Ай8-СоУ-2.

У зв'язку зі зростанням захворюваності серед населення, з метою 
запобігання поширенню на території міста Одеси гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АБ18-СоУ-2, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. Продовжити організацію освітнього процесу для учнів 5 - 11  класів 

закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси з 14 грудня 2020 по ЗО грудня 2020 року з використанням 
технологій дистанційного навчання поза межами закладів освіти.

1.2. Забезпечити належне здійснення та надання дистанційного 
освітнього процесу учням 5 - 1 1  класів закладів загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси. " . -

1.3. Забезпечити дотримання у 1 -  4 класах закладів загальної середньої 
освіти та закладах дошкільної освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси постанов Головного державного санітарного лікаря 
України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» та від 22 вересня 2020 року № 55 
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти 
на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)».
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II. Про встановлення додаткових заходів з метою запобігання 
поширенню на території міста Одеси гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2„

З метою забезпечення надійності роботи електричних мереж, створення 
належних умов їх експлуатації та запобігання виникненню відключень та 
нещасних випадків від впливу електричного струму, відповідно до 
Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209, для належного виконання 
вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради

ВИРІШИЛА:

2. Рекомендувати керівництву Акціонерного товариства «ДТЕК 
Одеські електромережі», Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Одеська обласна енергопостачальна компанія», іншим енергопостачальним 
компаніям та операторам, які розподіляють та постачають електричну 
енергію у місті Одесі, відповідно до Конституції України, законів України 
«Про ринок електричної енергії», «Про захист ^ прав споживачів», 
«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», інших 
нормативно-правових актів забезпечити:

2.1. Безперебійне функціонування систем електропостачання, в першу 
чергу лікарень та установ освіти, потенційно небезпечних об'єктів, а в разі 
аварій першочергово забезпечувати відновлення об'єктів 
електрозабезпечення лікарень.

2.2. Організацію створення додаткових аварійних бригад для 
відновлення функціонування систем електропостачання медичних закладів.

2.3. Організацію створення груп спеціалістів з метою надання, у разі 
потреби, методичної та практичної допомоги в оперативному підключенні 
автономних джерел електричного живлення в медичних закладах.

2.4. Розробку інструкцій щодо дій персоналу, відповідальних за 
електропостачання медичних закладів, та порядок їх дій до приїзду аварійної 
бригади на місце аварії або пошкодження (відключення), у тому числі 
інструкцій з технічної експлуатації електроустановок споживачів, що 
використовуються як резервні джерела живлення струмоприймачів 
споживачів, але не працюють паралельно з електромережею 
електропередавальної організації.

2.5. Невідкладного виконання аварійно-відновних робіт у разі 
виникнення аварійної ситуації на об'єктах елктрозабезпечення медичних 
закладів.



2.6. Проведення аналізу резерву запасних матеріалів (матеріальних 
засобів), що можуть знадобитися для гарантування безперебійної роботи 
електрообладнання.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.

3. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
3.1. Підготувати проекти листів до Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, командувачу 
оперативного командування «Південь», командувачу Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України, Південного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України з визначенням можливості та умов надання, в 
разі потреби, резерву електродизельних генераторів для забезпечення 
безперервного електропостачання медичних закладів міста Одеси.

3.2. Організувати на території міста Одеси роботу транспортних 
засобів Комунальної установи «Муніципальна варта» з гучномовцями з 
метою інформування населення про необхідність дотримання карантинних 
заходів.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.

4. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради:

4.1 Розробити схему організації дорожнього руху за адресою: м. Одеса, 
вул. Троїцька, 37 (Комунальне некомерційне підприємство «Одеська міська 
лікарня № 5» Одеської міської ради) та встановлення необхідних дорожніх 
знаків щодо заборони зупинки та стоянки транспортних засобів за вказаною 
адресою.

4.2. Забезпечити інспектування дотримання виконання вимог дорожніх 
знаків за вказаною адресою та вживати заходи адміністративного впливу у 
вигляді штрафу за порушення правил зупинки та стоянки.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.

5. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
5.1. Вжити заходів із забезпечення готовності Комунального 

підприємства «Міські дороги» та Комунального підприємства електричних 
мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» до видачі матеріальних 
засобів міського матеріального резерву, а саме: електрогенератори -  2 од., 
дріт електричний (АВВГ та ПВС) -  2000 м та вуличні ліхтарі (прожектори) -  
10 од. (за необхідністю).

5.2. У разі погіршення погодних умов організувати розчищення доріг, 
прибирання повалених дерев, в першу чергу навколо медичних закладів та 
розподільних мереж електропостачання медичних закладів.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.



6. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради організувати:
6.1. Проведення з персоналом, який виконує роботи, пов'язані з 

експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електрогенераторів, 
додаткового інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної 
безпеки, прийомів і способів надання долікарняної допомоги потерпілим, 
ознайомлення з умовами праці, правами і пільгами щодо роботи в шкідливих 
та небезпечних умовах праці.

6.2. Визначення місць та можливості встановлення додаткових 
резервних засобів електроживлення відповідно до нормативних документів з 
їх розміщення та пожежної безпеки при їх роботі.

6.3. При встановленні резервних (додаткових) джерел електричної 
енергії керуватись главою 9 розділу VIII Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та 
енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, вимоги якої 
поширюються на автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної 
енергії.

6.4. Забезпечити дотримання Правил безпечної експлуатації 
електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по 
нагляду охорони праці від 06 жовтня 1997 року № 257, та заходів безпеки 
персоналом при роботі з ними.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.

о

7. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Південному Одеському територіальному управлінню Національної гвардії 
України, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області 
у межах повноважень продовжити здійснення контролю за виконанням 
протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для відповідних 
рівнів епідемічної небезпеки, відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2». При виявленні фактів порушення 
карантинних заходів приймати відповідні рішення відповідно до чинного 
законодавства України.

Термін виконання: невідкладно.

8. Виконавчим органам Одеської міської ради в межах повноважень:
8.1. Організувати перевірки працездатності наявних резервних засобів 

електричного живлення та резервних матеріалів, в тому числі паливо- 
мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи
електрогенераторів. При проведенні перевірок дотримуватися заходів
безпеки та Правил технічної експлуатації електрогенераторів.

Термін виконання: 
до 15 грудня 2020 року.



8.2. Забезпечити співпрацю з благодійними організаціями та 
волонтерами у пошуку резервних засобів електричного живлення, 
необхідних для використання в міських лікарнях міста Одеси.

Термін виконання: невідкладно.

9. Районним адміністраціям Одеської міської ради залучити державні 
підприємства та організації, суб’єктів господарювання приватної форм 
власності до забезпечення надання електрогенераторами міські лікарні міста 
Одеси.

Термін виконання: постійно.

10. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради та виконавчим органам Одеської міської ради проводити 
широке інформування та роз'яснювальну роботу серед населення щодо 
забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

... Термін виконання: постійно,
протягом дії карантину.

11. Про хід виконання цього протокольного рішення у визначені строки 
інформувати департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
письмово та на електронні адреси: bezpeka@omr.gov.ua, odunscz@omr.gov.ua.

12. Контроль за виконанням рішення частин І, II протоколу залишаю за 
собою.

III. Про організацію функціонування пунктів обігріву в м. Одесі у 
зимовий період 2020-2021 років.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою 
організації заходів щодо попередження випадків переохолодження людей, у 
першу чергу малозахищених верств населення, протягом зимового періоду 
комісія

ВИРІШИЛА:

13. Приморській та Суворовській районним адміністраціям Одеської 
міської ради:

13.1. Спільно з відповідними підрозділами Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області у разі 
виникнення надзвичайної ситуації, при прогнозованому різкому зниженні
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температури повітря (-10 С та нижче), забезпечити розгортання тимчасових 
пунктів обігріву та їх роботу з дотриманням карантинних вимог за 
наступними адресами:

- Приморський район -  м. Одеса, Куликове поле, 1 (з боку залізничного 
вокзалу);

- Суворовський район -  м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі ріг 
вул. Марсельської (в районі автостоянки).

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури.

13.2.' Спільно з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту 
прав споживачів Одеської міської ради, департаментом міського 
господарства Одеської міської ради забезпечити пункти обігріву дровами та 
продуктами харчування для осіб, які потребують обігріву.

14. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
14.1. У місцях розташування тимчасових пунктів обігріву забезпечити 

встановлення додаткових урн для сміття, своєчасний підвіз дров для обігріву, 
облаштування столами, лавками та напільними трапами.

14.2. Для забезпечення підтримки належного санітарного стану в 
місцях розташування пунктів обігріву встановити біотуалети та організувати 
проведення заходів дезінфекції об'єктів.

Термін виконання: невідкладно.

15. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
15.1. Для надання невідкладної медичної допомоги організувати 

протягом робочого дня (з 08.00 до 18.00) чергування бригад міської служби 
невідкладної медичної допомоги Комунальної установи «Центр невідкладної 
медичної допомоги» Одеської міської ради (телефон 15-50) за викликом 
представників 6 Державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській 
області та Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції.

15.2. Організувати взаємодію з Комунальним некомерційним 
підприємством «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф» Одеської обласної ради» з метою негайного реагування 
та виїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги і доставки 
постраждалих від переохолодження та обмороження до закладів охорони 
здоров’я.

15.3. До надання стаціонарної медичної допомоги постраждалим від 
переохолодження і обмороження та особам без визначеного місця 
проживання залучити наступні заклади охорони здоров’я міста Одеси: 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 10» 
Одеської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство 
«Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради. При визначених 
медичних закладах організувати своєчасне кваліфіковане надання медичної 
допомоги населенню міста, постраждалим від переохолодження чи 
обмороження, з дотриманням карантинних вимог.

Термін виконання: невідкладно.



16. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього 
освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити освітлення пунктів обігріву із 
дотриманням заходів безпеки щодо експлуатації освітлювальних приладів.

Термін виконання: невідкладно.

17. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області 
спільно з Комунальною установою «Муніципальна варта» забезпечити 
цілодобову охорону громадського порядку в місцях розташування пунктів 
обігріву та патрулювання вулиць м. Одеси з метою виявлення осіб, які 
потребують допомоги у зв’язку з переохолодженням, та підтримання 
громадського порядку. Під час патрулювання дотримуватись карантинних 
вимог.

Термін виконання: невідкладно.

18. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Одеській області організувати розгортання тимчасових пунктів 
обігріву та цілодобове чергування рятувальників в місцях їх розташування.

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури.

19. Комунальній установі «Одеський міський центр реінтеграції осіб 
без визначеного місця проживання» передбачити можливість розгортання 
додаткових місць для розміщення безпритульних осіб. У разі виникнення 
надзвичайної ситуації, при прогнозованому різкому зниженні температури 
повітря, сприяти розгортанню тимчасового пункту обігріву від громадської 
організації «Християнська Місія «Нове Життя» в районі вул. Ціолковського -  
вул. Желябова із забезпеченням санітарних норм та карантинних заходів.

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури.

20. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
20.1. Розробити алгоритм дій посадових осіб, служб, установ та 

організацій при виявленні осіб, які потребують допомоги при 
переохолодженні, осіб, що мають симптоми зараження на респіраторні 
хвороби, надсилати на відповідну перевірку (лікування) до визначених 
медичних закладів.

20.2. Сприяти громадським організаціям, благодійним фондам та 
волонтерам у питанні надання допомоги безпритульним громадянам.

Термін виконання: невідкладно.



21, Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради організувати через засоби масової інформації інформування 
населення щодо функціонування місць розташування пунктів обігріву та 
алгоритму дій при виявленні осіб, які потребують допомоги.

22. Визначеним у протоколі службам, установам та виконавчим 
органам Одеської міської ради:

22.1. Під час роботи забезпечити суворе дотримання карантинних 
заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8А118-СоУ-2».

22.2. Надати до департаменту праці та соціальної політики Одеської 
міської ради контактні дані осіб, відповідальних за роботу у пунктах обігріву.

23. Припинення роботи та згортання пунктів обігріву здійснити після 
завершення періоду низьких температур.

24. Контроль за виконанням рішення частини III протоколу покласти на 
першого заступника міського голови Кучука М.І.

Термін виконання: невідкладно.

Термін виконання: невідкладно.

Заступник голови комісії

Секретар комісії

П.В. Вугельман

С.Ю. Багдонас


