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ПРОТОКОЛ № 32
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«28» серпня 2020 року

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

Слухали:
Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік (лист департаменту

фінансів Одеської міської ради від 26 серпня 2020 року А? 04-14/326/1270).
' Ж

Слухали в.о. директора департаменту фінансів Одеської міської ради 
Жирову Ірину В’ячеславівну щодо внесення змін до бюджету міста Одеси 
на 2020 рік.

Для забезпечення фінансування видатків на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
(далі -  коронавірусна хвороба СОУГО-19), необхідно внести зміни до бюджету 
міста Одеси на 2020 ріку у частині перерозподілу бюджетних призначень, 
визначених департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради за 
КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я», а саме:

1. Комунальному некомерційному підприємству «Міська клінічна
інфекційна лікарня» Одеської міської ради щодо:

1.1. Придбання системи цифрового перетворення рентгенівських знімків 
АОРАСЯ 15-Х, додаткової робочої станції лікаря-рентгенолога, медичного 
цифрового термопринтера сухого друку рентгенівських зображень, у кількості 
1 комплекту загальною вартістю 930 000 грн.

1.2. Застосування КТ-досліджень органів грудної клітки при діагностиці 
нової коронавірусної хвороби СОУГО-19 для своєчасного виявлення ускладнень 
на ранніх етапах і максимально швидкого початку лікування або, за наявності 
показань, госпіталізації пацієнта. На зазначені цілі необхідні кошти у сумі 50 000 грн.
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1.3. Своєчасного обстеження методом ІФА на наявність коронавірусної 
хвороби COVID-19 у студентів, які прибувають з різних регіонів країни, у тому 
числі «помаранчевої» та «червоної» зон рівня епідемічної небезпеки поширення 
коронавірусної хвороби COVID-19, при поселенні їх до гуртожитків (крім 
іноземних громадян), а також студентів пільгових категорій населення -  
мешканців м. Одеси. Кількість осіб, що потребують обстеження методом ІФА 
на наявність захворювання, складає 14 500 осіб. Вартість ІФА тестів для цього 
контингенту населення -  1 425 600 грн.

1.4. Проведення процедури закупівлі 2 кріоциліндрів ємністю 1 000 та 
185 літрів для облаштування відділення реанімації та нового дитячого 
відділення централізованою системою киснезабезпечення. Для забезпечення 
централізованого постачання медичного кисню необхідні кошти у сумі 900 000 грн.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Міська лікарня № 5» 
Одеської міської ради щодо:

2.1. Забезпечення діяльності та можливості роботи обсерваційного 
відділення для ургентної госпіталізації хворих із пневмонією та підозрою на 
коронавірусну хворобу COVID-19 в інфекційному режимі та придбання 
необхідних медикаментів, виробів медичного призначення, дезінфекційних 
засобів та інших витратних матеріалів на загальну суму 3 105 000 грн.

2.2. Проведення лабораторних обстежень хворих, що знаходяться на 
лікуванні, та додаткового оснащення клініко-діагностичної лабораторії 
необхідним обладнанням, а саме: автоматичним аналізатором газів крові, 
автоматичним гематологічним аналізатором, біохімічним одноканальним 
аналізатором та хемілюмінесцентним аналізатором імуноферментного аналізу. 
Загальна сума коштів на придбання зазначеного обладнання становить 
2 803 000 грн.

2.3. Забезпечення стабільної цілодобової роботи обсерваційного відділення 
для надання медичної допомоги хворим на пневмонію, які госпіталізуються 
в ургентному порядку, та своєчасного проведення КТ-діагностики ОГК. 
На'зазначені цілі необхідні кошти у сумі 1 000 000 грн.

3. На виконання протокольного доручення міського голови від 17.08.2020 року 
щодо сприяння у наданні доплат до заробітної плати медичним та іншим 
працівникам міських комунальних закладів, які безпосередньо зайняті на 
роботах з ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19, департамент охорони 
здоров’я Одеської міської ради надає пропозиції щодо встановлення 
працівникам відділень надання медичної допомоги хворим на пневмонію, які 
госпіталізуються в ургентному порядку, надбавки за складність та 
напруженість у роботі у розмірі до 50 % посадового окладу та проведення 
виплати цих надбавок пропорційно відпрацьованому часу.

Також, враховуючи, що наразі комунальне некомерційне підприємство 
«Міська лікарня № 5» Одеської міської ради фактично не має укладеного 
договору з Національною службою здоров’я України за пакетом Covid-19 та 
можливості надавати доплату до 300 % до посадових окладів, департамент



охорони здоров’я Одеської міської ради пропонує надавати медичним 
працівникам щомісячну премію у розмірі посадового окладу з урахуванням 
обов’язкових надбавок та доплат.

Для забезпечення фінансовими ресурсами вищезазначених виплат на 
період серпня-вересня 2020 року необхідні кошти у сумі 2 300 000 грн.

4. Забезпечити на період серпня-вересня 2020 року на базі центрів 
первинної' медико-санітарної допомоги проведення КТ-досліджень органів 
грудної клітки на амбулаторному етапі ведення пацієнтів при діагностиці нової 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 (у кількості 225 одиниць на 1 місяць) 
загальною вартістю 400 000 грн.

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

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

Одеси на 2020 рік.
1.2. Підготувати проект розпорядження міського голови «Про внесення 

змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік», враховуючи вимоги пункту 15і 
рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-УІІ 
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік».

Термін виконання: невідкладно.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


