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ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

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

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

Слухали:
І. Про хід виконання плану заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом 
COVID-19.

З метою продовження проведення заходів щодо недопущення виникнення 
та розповсюдження на території м. Одеси захворюваності на гостру 
респіраторну інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19 комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
1.1. Вирішити питання розміщення додаткового медичного персоналу, 

який буде надавати допомогу у випадку загострення ситуації.
1.2. Вирішити питання залучення додаткових кадрів та особового складу 

для медичних установ міста у випадку загострення ситуації.
1.3. Надати інформацію населенню про забезпеченість та технічне 

оснащення автомобілів швидкої допомоги районів міста Одеси у випадках 
роботи з особами, у яких є ознаки захворюваності на респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19.

1.4. Спільно з ГУНП України в Одеській області та Управлінням 
патрульної поліції в Одеській області скласти алгоритм взаємодій у випадку 
виявлення осіб з ознаками гострої респіраторної інфекції спричиненої 
коронавірусом COVID-19, з подальшою ізоляцією.
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1.5. Розробити алгоритм дій з початку виявлення, транспортування, 
ізоляції хворого, надання допомоги, обробки приміщень та території, на якій 
була зафіксована особа з можливими ознаками захворюваності на коронавірус.

2. Департаменту освіти і науки Одеської міської ради:
2.1. Постійно проводити контроль ефективності роботи стосовно 

дистанційного навчання.
2.2. Вирішити питання надання допомоги малозабезпеченим родинам 

щодо проходження навчання дистанційним способом.

3. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради, Управлінню держпродспоживслужби в м. Одесі:

3.1. Продовжити контроль за дотриманням заходів щодо якості продуктів 
харчування, посилити контроль за забезпеченням індивідуального захисту 
предметів харчування та пакування в пакети;

3.2. Підготувати пропозиції щодо забезпечення населення продуктами 
харчування в разі поширення захворюваності на коронавірус, надати пропозиції 
Одеському міському голові.

3.3. У разі оголошення надзвичайної ситуації організувати забезпечення 
постраждалих осіб та особовий склад підрозділів, що задіяні, харчуванням, 
товарами першої необхідності та іншими послугами.

3.4. Організувати та забезпечити харчування особового складу 
підрозділів, які можуть бути задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, та постраждалого населення в місцях (районах) обсервації.

4. Департаменту транспорту, зв’язку та організації автомобільного руху 
Одеської міської ради, департаменту міського господарства Одеської міської 
ради:

4.1. Забезпечити якісну та постійну обробку усіх видів транспортних 
засобів на кінцевих зупинках.

4.2. Забезпечити доставку необхідних матеріальних цінностей та 
продуктів харчування з місць зберігання місцевого матеріального резерву до 
місць обсервації та місць лікування.

4.3. Забезпечити водіїв індивідуальними засобами захисту (масками 
медичними, респіраторами, перчатками) та постійну (не рідше 4 разів на добу) 
дезінфекцію транспортних засобів.

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради продовжити роз'яснювальну роботу з питань етіології і профілактики 
коронавірусних захворювань та дотримання масочного режиму. Перевірити 
ефективність порядку інформування населення, що надається виконавчими 
органами Одеської міської ради.

6. Департаменту фінансів Одеської міської ради вирішити питання про 
можливість подальшого забезпечення засобами індивідуального захисту, 
дезінфікуючими засобами та надання допомоги правоохоронним органам та



Державній прикордонній службі України в забезпеченні засобами 
індивідуального захисту, для виконання своїх службових обов’язків при 
здійсненні охорони громадського порядку на території міста.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


