
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«11» березня 2020 року

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

Слухали:
І. Про обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню на 

території м. Одеси коронавірусу COVID-19. Забезпеченість засобами 
індивідуального захисту (маски, респіратори, захисні костюми тощо), 
медичними препаратами, обладнанням для штучного дихання та 
дезінфікуючими засобами.

Слухали доповідь директора департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради Якименко О.О. щодо роботи закладів охорони здоров’я в період 
можливого зростання захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
викликаної коронавірусом COVID-19.

Станом на 11.02.2020 року здійснено закупівлю:
- 322 комплектів одягу;
- 2734 одноразових респіраторів;
- 1700 багаторазових респіраторів;
- 220 захисних окулярів.
Наразі проводиться закупівля засобів індивідуального захисту на 

468,9 тис. грн, з них:
- 1008 комплектів одягу;
- 203 напівмаски одноразові;
- 617 респіраторів багаторазових.
Крім цього, проведено розрахунки на придбання експрес тест-систем на 

З млн 200 тис. грн.
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Проведені розрахунки для додаткової закупівлі засобів індивідуального 
захисту і дезінфікуючих засобів для медичних працівників ЩТМСД та міських 
дитячих поліклінік, на суму до 200 тис. грн для кожної установи.

Проводиться закупівля апаратури для забезпечення штучного дихання для 
закладів охорони здоров'я, у т.ч. для інфекційної лікарні.

На базі міського центру невідкладної медичної допомоги організовуються 
6 бригад для роботи в цілодобовому режимі для надання допомоги особам з 
підозрою на коронавірус. Планується оснащення бригад переносною дихальною 
апаратурою, медикаментами, засобами індивідуального захисту для медичних 
працівників.

Продовжується проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з 
населенням з питань коронавірусу. У школах міста за графіком департаменту 
освіти та науки ОМР силами фахівців міських дитячих поліклінік проведені 
спеціальні заняття. Розпочата робота у вищих навчальних закладах.

Проведено семінарське заняття з працівниками транспорту, виготовлені та 
розповсюджені плакати з профілактики зараження коронавірусом для 
розміщення в міському транспорті.

Проведено три брифінги з питань коронавірусної інфекції та її 
профілактики.

Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради розглядається 
питання перепрофілювання ліжкового фонду лікувальних закладів у випадку 
виникнення поодиноких і масових захворювань на дану інфекцію. Основною 
базою для надання медичної допомоги залишається Міська клінічна інфекційна 
лікарня, в якій розгорнуто 20 боксів на 65 ліжок. Планується до відкриття 
напівбоксоване відділення на 35 ліжок. Вирішується питання розгортання 
госпіталю, провізорного госпіталю та ізолятора при одиноких випадках 
захворювання на базі Міської клінічної інфекційної лікарні. При виникненні 
масових випадків захворювання пропонується розгортання ізолятора в інших 
лікувальних установах. Залишається невирішеним питання щодо обсерватору. 
При його вирішенні на засіданні комісії ТЕБ і НС буде надано план 
перепрофілювання.

З метою запобігання поширенню на території м. Одеси коронавірусу 
COVID-19 комісія

ВИРІШИЛА:

1. Доручити директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.:

1.1. Достроково призупинити навчальний процес у закладах освіти міста 
Одеси з 12 березня 2020 року до особливого розпорядження.

1.2. Рекомендувати батькам обмежити відвідування дітьми закладів 
дошкільної освіти м. Одеси (за можливості утримувати дітей вдома).



2. Виконавчим органам Одеської міської ради продовжити роботу в межах 
повноважень за напрямом діяльності, визначених протоколом комісії ТЕБ і НС 
виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2020 року № 5.

3. Директору департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
Якименко О.О. надати розрахунки забезпечення обсерваторів засобами 
індивідуального захисту, виробами медичного призначення та дезінфікуючими 
засобами до департаменту фінансів Одеської міської ради для їх придбання.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
4.1. Надати пропозиції щодо внесення змін до рішення Одеської міської 

ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VII «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік» 
у частині надання дозволу Одеському міському голові своїми розпорядженнями в 
період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради та постійної комісії Одеської міської 
ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету м. 
Одеси на 2020 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

4.2. Доручити комунальним некомерційним підприємствам — центрам 
первинної медико-санітарної допомоги, закупити за списком, визначеним 
департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради, лікарські засоби та 
вироби медичного призначення.

II. Презентація (обговорення) міського плану протиепідемічних 
заходів щодо зниження ризиків інфікування новим коронавірусом COVID-19 
в м. Одесі.

Слухали доповідь заступника міського голови — заступник голови комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради Вугельмана П.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради взяти до виконання міський 
план протиепідемічних заходів щодо зниження ризиків інфікування 
новим коронавірусом COVID-19 вм. Одесі та надати пропозиції
до 11.00 12.03.2020 року до департаменту міжнародного співробітництва та 
маркетингу ОМР.

III. Доцільність проведення масових заходів «Гуморина-2020» в умовах 
розповсюдження короновірусу COVID-19.

Слухали доповідь заступника міського голови — заступника голови комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради Вугельмана П.В.



ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради:
1.1. Розглянути питання скорочення масових культурно-розважальних 

заходів у місті Одесі;
1.2. Запропонувати скасувати проведення масових заходів, у тому числі 

загальноміського свята «Гуморина-2020», в умовах розповсюдження 
короновірусу COVID-19».

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Заступник голови комісії — 
заступник міського голови

Секретар комісії

П.В. Вугельман 

С.Ю. Багдонас


