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ПРОТОКОЛ № 33
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«23» вересня 2020 року

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

Слухали:

І. Щодо продовження виконання запроваджених протиепідемічних 
заходів на території міста Одеси.

З метою забезпечення дотримання протиепідемічних заходів, на виконання 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (далі -  постанова № 641), відповідно до протоколу позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 18 вересня 2020 року № 31, протоколу
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації 
від 21 вересня 2020 року № 41, з урахуванням результатів оцінки епідемічних 
показників та встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі -  коронавірусна хвороба COVID-19), комісія

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання усіх форм власності, що 
провадять свою господарську діяльність на території міста Одеси, продовжити 
дотримання обмежень, встановлених постановою № 641, для «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки, зокрема у частині заборони:
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- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м 
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), 
а також діяльності кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів 
або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. 
Організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної 
дистанції не менше 1,5 м у разі проведення заходу із розміщенням учасників 
стоячи;

- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, у кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб;

- проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для 
яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом 
діяльності), дискотек; роботи розважальних закладів (нічних клубів), діяльності 
закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, 
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);

- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, 
в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого 
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово);

- діяльності хостелів;
- роботи після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, 
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос.

Термін виконання: невідкладно

2. Закладам охорони здоров’я усіх форм власності та фізичним особам- 
підприємцям, що забезпечують медичне обслуговування населення міста Одеси 
на основі відповідних ліцензій, забезпечити:

2.1. Оформлення медичної документації (направлення на лабораторне 
тестування матеріалу від особи, яка відповідає визначенню випадку 
захворюваності на коронавірусну хворобу СОУГО-19) щодо осіб з підозрою на 
коронавірусну хворобу СОУШ-19, які звернулися за медичною допомогою або 
для проходження обстеження, на підставі офіційних документів, із чітким 
зазначенням їх персональних даних (прізвища, ім’я та по батькові, місця 
фактичного проживання та реєстрації, номера телефону, іншої інформації),



передбачених додатком 4 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (СОУШ-19)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 28 березня 2020 року № 722.

2.2. Щоденне подання до департаменту охорони здоров’я Одеської міської 
ради інформації про осіб, які перебувають під наглядом або на лікуванні з 
приводу коронавірусної хвороби СОУШ-19, шляхом її направлення на 
електронну адресу: доггсігау@отг.gov.ua з позначкою «СОУШ-19».

2.3. Подання до департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
інформації про осіб, що завершили лікування коронавірусної хвороби СОУШ-19, 
відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (СОУГО-19)», 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 
2020 року № 722.

2.4. Зазначення при направленні інформації місця провадження медичної 
практики, номера телефону для контакту, назви організації та прізвища, ім’я та 
по батькові контактної особи.

Термін виконання: невідкладно

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській 
області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області:

3.1. Забезпечити здійснення контролю за виконанням протиепідемічних 
обмежувальних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної 
небезпеки постановою № 641, та використанням засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, приділяючи особливу увагу 
охороні громадського порядку та безпеки, а також дотриманню 
протиепідемічних заходів при проведенні мітингів та зборів.

3.2. Посилити контроль за суб’єктами господарювання, які проводять 
діяльність у сфері громадського харчування, торговельно-розважальній, 
торговельно-побутового обслуговування населення, а також у сфері 
громадських перевезень.

Термін виконання: невідкладно

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 
неухильне виконання протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 22 серпня 2020 року № 50.

Термін виконання: невідкладно

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради та виконавчим органам Одеської міської ради проводити широке 
інформування та роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання та 
виконання вимог постанови № 641.

Термін виконання: постійно



6. Доручити районним адміністраціям Одеської міської ради:
6.1. Організувати дотримання заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19, під час підготовки та 
проведення місцевих виборів (зокрема у частині дотримання необхідної 
відстані між особами, використання санітайзерів, засобів індивідуального 
захисту тощо).

6.2. Провести позачергові засідання комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо:

6.2.1. Забезпечення дотримання контролю за виконанням протиепідемічних 
заходів, визначених постановою № 641.

6.2.2. Організації виконання пунктів 1, 2, 3 цього протоколу.

Термін виконання: невідкладно

7. Про виконання заходів цього протокольного рішення інформувати 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у визначені строки 
письмово та на електронні адреси: bezpeka@omr.gov.ua, odunscz@omr.gov.ua.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії

Г.Л. Труханов

С.Ю. Багдонас
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