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ПРОТОКОЛ № 42
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

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

Головував; заступник голови комісії Вугельман П.В.
Присутні: члени комісії 
Запрошені; за окремим списком

Слухали:

І. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
заходів з метою запобігання поширенню на території міста Одеси гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 року № 21 1 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 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», від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», від 09 грудня 2020 року № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження "обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити неухильне 
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
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2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Термін виконання: з 00 год. 00 хв. 19.12.2020 р.

2. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради забезпечити контроль 
за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженими випадками 
СОУГО-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції.

Термін виконання: постійно.

3. Одеському міському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області посилити контроль за 
дотриманням суб'єктами господарювання встановлених санітарно- 
епідемічних вимог і здійсненням протиепідемічних заходів закладами 
дошкільної освіти, громадського харчування, фізичної культури та спорту, 
ринками, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами 
товарів тощо.

Термін виконання: постійно.

4. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Управлінню патрульної поліції в Одеської області Департаменту патрульної 
поліції, департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних 
заходів під час здійснення пасажирських перевезень.

Термін виконання: постійно.

5. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
виконавчим органам Одеської міської ради, районним адміністраціям 
Одеської міської ради у межах повноважень продовжити здійснення 
контролю за виконанням протиепідемічних обмежувальних заходів 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», зокрема щодо перебування в громадських 
будинках і спорудах, громадському транспорті у засобах індивідуального 
захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі 
виготовлених самостійно.

Термін виконання: постійно.



6. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, 
управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, 
організаторам масових спортивних заходів, у т. ч. заходів, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України, інформувати заздалегідь про проведення заходів 
оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської 
міської ради.

Термін виконання: постійно.

7. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради та виконавчим органам Одеської міської ради продовжити 
широку інформаційну та роз'яснювальну роботу серед населення щодо 
дотримання та виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Термін виконання: постійно.

II. Щодо використання коштів, які знаходяться на рахунках 
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, отриманих 
від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за програмою 
медичних гарантій на придбання обладнання для забезпечення киснем 
пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, спричинену 
коронавірусом 8АІ38-СоУ-2, та тестів для проведення лабораторних 
досліджень на СОУШ-19 методом імуноферментного аналізу.

Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради здійснено 
аналіз обсягу коштів НСЗУ, що знаходяться на рахунках комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я станом на 01 грудня 2020 року, 
та потреби лікарняних закладів, що надають медичну допомогу хворим на 
СОУГО-19, в додатковому оснащенні лікарень обладнанням для забезпечення 
киснем пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, а також наявності в закладах 
охорони здоров’я тестів для проведення лабораторних досліджень на 
СОУГО-19 методом імуноферментного аналізу для тестування медичних 
працівників.

За результатами аналізу встановлено, що з метою забезпечення киснем 
80% ліжкомісць з метою лікування хворих на СОУГО-19 за встановленим 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 
нормативом, необхідно придбати для Комунального некомерційного 
підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради холодовий 
кисневий газифікатор ємністю 2000 літрів та кисневу станцію (генератор)



потужністю ЗО куб. м/год.

Враховуючи подальше збільшення потужності ліжкового фонду 
Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 1» 
Одеської міської ради для лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, та необхідність забезпечення хворих киснем, виникла 
нагальна потреба у придбанні 14 кисневих концентраторів.

Зважаючи на недостатню кількість тестів для проведення лабораторних 
досліджень на COVID-19 методом імуноферментного аналізу в комунальних 
закладах охорони здоров’я, необхідність постійного тестування медичних 
працівників на COVID-19, з метою попередження розповсюдження 
коронавірусної інфекції необхідно провести закупівлю тестів для проведення 
лабораторних досліджень медичних працівників.

Комунальні заклади охорони здоров’я мають на своїх рахунках 
достатній обсяг коштів, отриманих від НСЗУ за програмою медичних 
гарантій, та спроможні придбати необхідне кисневе обладнання.

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

8. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради забезпечити:
8.1. Придбання Комунальним некомерційним підприємством «Міська 

лікарня №"'5» Одеської міської ради за рахунок коштів, які отримані від 
НСЗУ за надання медичних послуг за програмою медичних гарантій:

- холодового кисневого газифікатора ємністю 2000 літрів для 
облаштування відділень, що розташовані за адресою: м. Одеса, Лідерсівський 
бульвар, 11 ;

- кисневої станції (генератора) потужністю ЗО куб. м/год для
облаштування відділень, що розташовані за адресою: м. Одеса,
вул. Троїцька, 37.

8.2. Придбання Комунальним некомерційним підприємством «Міська 
клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради за рахунок коштів, які отримані 
від НСЗУ за надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, 
кисневих концентраторів у кількості 14 одиниць.

8.3. Здійснення керівниками комунальних некомерційних підприємств 
Одеської міської ради закупівлі за рахунок коштів, які отримані від НСЗУ за 
надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, тест-систем 
імуноферментних (по 2 набори)для виявлення IgM коронавірусу 
SARS-CoV-2 (192 дослідження).

ПІ. Про виконання заходів щодо своєчасного реагування на 
небезпечні події та надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру, характерні для зимового періоду 2020-2021 років.

За підсумками осінньої перевірки технічного стану вуличних 
пожежних гідрантів на водопровідних магістралях міста Одеси встановлено, 
що з перевірених 2390 пожежних гідрантів є несправними 214 (8,9%).

Відповідно до Плану заходів щодо забезпечення своєчасного



реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації, характерні для 
зимового періоду 2020-2021 років, затвердженого рішенням комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 
державної адміністрації від 16 грудня 2020 року № 53, враховуючи лист 
голови Одеської обласної державної адміністрації від 17 грудня 2020 року 
№ 1/01-39/9024/2-20 щодо стану джерел протипожежного водопостачання та 
необхідності приведення їх у належний стан, комісія

ВИРІШИЛА:

9. Виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним 
підприємствам та установам охорони здоров’я, закладам освіти та соціальної 
сфери:

9.1. Скласти та затвердити графіки ремонту вододжерел
протипожежного водопостачання на 2021 рік.

9.2. Забезпечити утримання джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання в належному стані відповідно до Водного кодексу України 
та вимог нормативних документів.

Термін виконання: постійно.

10. Рекомендувати ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал», 
6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області:

10.1. Скласти та затвердити графіки ремонту вододжерел
протипожежного водопостачання, які встановлені на трубопровідних 
системах централізованого водопостачання, на 2021 рік.

10.2. У встановленому порядку надати графік ремонту пожежних 
гідрантів, який планується виконати у 2021 році, та перелік і схему 
розташування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

10.3. Встановити покажчики місцезнаходження джерел зовнішнього 
протипожежного водопостачання.

10.4. Щоквартально надавати до державних пожежно-рятувальних 
частин та районних відділів ГУ ДСНС України в Одеській області 
інформацію про встановлення нових пожежних гідрантів та здійснення 
ремонтно-відновлювальних робіт.

10.5. Забезпечити фарбування люків у червоний колір, залучивши до 
цих заходів балансоутримувачів джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання.

Термін виконання: постійно.

1 1. Комунальному підприємству «Сервісний центр» Одеської міської 
ради продовжити належне утримання та здійснення ремонту пожежних 
водойм, які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Одеси, в першу чергу на об’єктах із масовим перебуванням людей.

Термін виконання: постійно.



12. Суб’єктам господарювання, що провадять свою господарську 
діяльність на території міста, в тому числі керуючим компаніям, 
управителям, головам ОСББ забезпечити безперешкодний проїзд пожежних 
автомобілів, не допускати паркування автотранспорту на шляхах під’їзду та 
безпосередньо на джерелах зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін виконання: постійно.

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

14. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. • 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії
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