
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
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ПРОТОКОЛ № 40
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«ЗО» листопада 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 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Станом на ЗО листопада 2020 року в закладах загальної середньої 
освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси на карантин 
переведено 223 класи, що на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне 
збільшення відбулося 26 і 27 листопада. Внаслідок різних захворювань наразі 
хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 -  з підтвердженим діагнозом 
COVID-19. Більшість хворих -  викладачі 5 - 1 1  класів, які контактують 
з великою кількістю учнів.

У зв'язку зі зростанням захворюваності серед вчителів, з метою 
запобігання поширенню на території міста Одеси гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. Організувати з 01.12.2020 року по 1 1.12.2020 року освітній процес 

для учнів 5 - 1 1  класів закладів загальної середньої освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси з використанням технологій 
дистанційного навчання, поза межами закладів освіти.

1.2. Забезпечити належне здійснення дистанційного освітнього процесу 
закладами загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси.
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Термін виконання: невідкладно.

2. 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 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2». 
При виявленні фактів порушення карантинних умов вживати заходів 
реагування відповідно до чинного законодавства України.

Термін виконання: невідкладно.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської
міської ради, виконавчим органам Одеської міської ради продовжити
здійснення заходів стосовно широкого інформування населення та 
проведення роз'яснювальної роботи 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 8АК8-СоУ-2».

Термін виконання: постійно,
протягом дії карантину

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас

mailto:bezpeka@omr.gov.ua
mailto:odunscz@omr.gov.ua

