
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Розкидайлівська. 67а. м. Одеса, 65006, тел./ факс (048) 705-51-71, e-mail: odunscz@omr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 15
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«15» квітня 2020 року

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

Слухали:

Про запобігання занесенню і поширенню коронавірусу 2019-nCoV на 
території міста.

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 
11 та 31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня' 2020 року №211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради 
підготувати та надіслати лист до Головного управління Національної поліції в 
Одеській області, приватних охоронних фірм стосовно посилення режиму 
патрулювання вулицями міста з метою перевірки на дотримання громадянами 
обмежувальних заходів.

Термін виконання: до 17.04.2020р.

2. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради посилити контроль за стихійною торгівлею, торгівлею на 
оптових та великих ринках та дотриманням власниками усіх ринків на території 
міста Одеса запроваджених карантинних норм.

Термін виконання: постійно, до скасування обмежувальних заходів.

3. Рекомендувати керівникам релігійних організацій усіх віросповідань 
на території міста Одеси:

3.1 Запровадити онлайн-трансляцію богослужінь для населення.
3.2 Провести інформаційну роботу із вірянами стосовно того, що 

богослужіння будуть проходити онлайн.
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4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради провести додаткову інформаційну кампанію щодо дотримання 
карантинних заходів з рекомендаціями обмеження часу щодо перебування в 
громадських місцях.

Термін виконання: постійно, до скасування обмежувальних заходів.

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

5.1. Значно обмежити кількість громадського транспорту на території 
міста Одеси, що працює у режимі спецтранспорту, з 13.00 суботи до 06.00 
першого робочого дня після вихідних (святкових) днів.

5.2. Скасувати рух громадського транспорту, що працює у режимі 
спецтранспорту на території м. Одеси, з 22.00 18 квітня до 05.00 у період 
вихідних та святкових днів.

Термін виконання: під час Великодніх свят.

Слухали:

Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік (лист 
департаменту фінансів Одеської міської ради від 15 квітня 2020 року 
№ 04-14/155/655).

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

Для забезпечення фінансування видатків, спрямованих на боротьбу із 
COVID-19, необхідно внести зміни до бюджету міста Одеси на 2020 рік, а саме 
спрямувати кошти Депутатського фонду Одеської міської ради на створення 
умов для якісного лікування хворих на вірусну інфекцію у сумі 13 625 000 грн.

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

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

Одеси на 2020 рік.
6.2. 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.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії


