
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 12
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«ЗО» березня 2020 року.

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

Слухали:
Про можливість додаткового розміщення обсервацій та ізоляторів 

на території міста Одеси.

Заслухавши директора департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради Якименко Олену Олександрівну, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
1.1. Спільно з балансоутримувачами провести обстеження кам’яних 

будівель Одеського міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу 
«Вікторія», дитячої оздоровчої бази відпочинку «Мрія», спортивних кортів та 
визначити наявність можливості здійснення переобладнання частини їх фондів 
для розташування ізолятора (обсервації) з метою розміщення громадян, щодо 
яких є підозра зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

Термін виконання: невідкладно.

1.2. Із залученням необхідних виконавчих органів Одеської міської 
ради здійснити обстеження та визначити ступінь працездатності систем 
життєдіяльності, водопостачання, водовідведення, електропостачання, а також 
наявність можливості забезпечення харчуванням персоналу та ізольованих 
громадян.

При необхідності надати пропозиції щодо їх ремонту чи дообладнання.
Термін виконання: до 10 квітня 2020 року.
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2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради,
департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської 
міської ради визначити місця розміщення спеціальних рефрижераторів та 
спільно з адміністрацією Одеського морського торговельного порту вирішити 
питання їх встановлення та функціонування. Забезпечення обслуговуючого 
персоналу засобами індивідуального захисту та харчуванням. •.

Термін виконання: до 15 квітня 2020 року.

3. ~Рекомендувати Одеському міському управлінню ГУ ДСНС України 
в Одеській області провести додаткове обстеження стану пожежно- 
техногенної безпеки Одеського міського дитячого оздоровчо-спортивного 
комплексу «Вікторія» та дитячої оздоровчої бази «Мрія». Надати пропозиції 
та допомогу в усунені виявлених недоліків та приведенні зазначених об’єктів 
у належний стан.

Термін виконання: невідкладно.

4. Балансоутримувачам Одеського міського дитячого оздоровчо- 
спортивного комплексу «Вікторія» і дитячої оздоровчої бази «Мрія», 
спортивних кортів надати всебічну допомогу в обстеженні та забезпеченні 
проведення необхідних заходів, передбачених вимогами чинного 
законодавства України. Забезпечити надійне функціонування систем 
життєдіяльності зазначених об’єктів в умовах надзвичайної ситуації.

Термін виконання: невідкладно.
«

Про посилення заходів контролю і впливу для дотримання 
карантинних заходів, пов’язаних із занесенням і поширенням 
коронавірусу COVID-19.

Заслухавши директора департаменту муніципальної безпеки Одеської 
міської ради Кузнецова Віктора Володимировича, начальника Управління 
патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції 
Гостігцева Олександра Євгеновича, а також заступника начальника ГУ НП в 
Одеській області Махотіна Сергія Петровича, комісія

ВИРІШИЛА:

5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради із 
залученням необхідних виконавчих органів, комунальних підприємств та 
установ Одеської міської ради організувати здійснення заходів щодо 
обмеження в’їзду транспортних засобів до прибережної зони міста Одеси.

Термін виконання: невідкладно.

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно 
з управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення 
Одеської міської ради забезпечити здійснення заходів щодо закриття 
спортивних та дитячих майданчиків на території міста Одеси з метою 
дотримання всіма громадянами вимог карантину.



Відповідальність за виконанням таких заходів на об’єктах, не 
комунальної форми власності, покласти на власників, балансоутримувачів, а 
також керівників ОСББ та кооперативів.

Термін виконання: невідкладно.

7. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
7.1. Створити відповідні моніторингові групи, до складу яких включити 

представника:
- районної адміністрації Одеської міської ради;
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 

Одеської міської ради;
- територіального органу ГУ НП в Одеській області.
7.2. Координацію роботи моніторингової групи доручити голові 

відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.
7.3. Моніторинговим групам щоденно здійснювати обстеження 

території відповідного району міста Одеси з метою перевірки дотримання 
всіма громадянами вимог карантину, у тому числі в частині дотримання 
масочного режиму.

7.4. За результатами проведених заходів щоденно надавати письмову 
доповідь на адресу комісії ТЕБ і НС.

Термін виконання: невідкладно

8. На виконання пунктів 9 та 10 Протоколу позачергового засідання 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Одеської обласної державної адміністрації від 25 березня 2020 року № 8 
рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській 
області та Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції:

8.1. Посилити контроль за дотриманням громадянами вимог карантину 
на діючих постах та маршрутах патрулювання.

8.2. Забезпечити дотримання суб’єктами господарювання, які 
здійснюють господарську діяльність на території ринків, вимог постанови 
Міністерства охорони здоров’я України Головного державного санітарного 
лікаря України від 30.03.2020 року № 5.

Термін виконання: невідкладно.

9. Заборонити всім суб’єктам господарювання, які здійснюють 
господарську діяльність на території магазинів із продажу продовольчої групи 
товарів, обслуговування клієнтів без використання останніми необхідних 
засобів індивідуального захисту у вигляді захисної маски та перчаток.

Термін виконання: невідкладно.

10. Заборонити у прибережній та парковій зонах міста Одеси 
проведення будь-яких масових заходів щодо відпочинку населення та таких, 
що супроводжуються розведенням вогню, приготуванням та вживанням їжі.

Термін виконання: невідкладно.



Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік (лист 
департаменту фінансів Одеської міської ради від ЗО березня 2020 року 
№ 04-14/115/534).

Заслухавши заступника міського голови -  директора департаменту 
фінансів Одеської міської ради Бедрегу Світлану Миколаївну щодо внесення 
змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік, комісія

ВИРІШИЛА:

11. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
11.1. Погодити надані пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста 

Одеси на 2020 рік.
11.2. Підготувати проект розпорядження міського голови 

«Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік», враховуючи вимоги 
пункту 151 рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VII 
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік».

Термін виконання: невідкладно.

12. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


