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БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Розкидайлівська, 67а, м. Одеса, 65006, тел./ факс (048) 705-51-71
e-mail: odunscz@omr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 35
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«05» жовтня 2020 року

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

Слухали:

І. Щодо сприяння виборчим комісіям у здійсненні протиепідемічних 
заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 
2020 року на період дії карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частини 11 статті 33, статті 61, статті 211 Виборчого кодексу 
України, 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», 
враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 04 серпня 2020 року 
№ 158 «Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів, 
спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та 
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період 
дії карантину», з метою сприяння виборчим комісіям у підготовці та 
проведенні місцевих виборів із дотриманням санітарних норм та правил, а 
також протиепідемічних заходів комісія
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ВИРІШИЛА:

1. Визначити розрахунки норм забезпечення територіальних та 
дільничних виборчих комісій дезінфікувальними засобами та засобами 
індивідуального захисту (додається).

2. Доручити на підставі розрахунків норм, визначених пунктом 1 цього 
рішення, та інформації відповідних територіальних виборчих комісій скласти 
та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунки щодо 
кількісних показників:

2.1. Виконавчому комітету Одеської міської ради щодо забезпечення 
Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської

2.2. Районним адміністраціям Одеської міської ради щодо забезпечення 
відповідних районних у м. Одесі територіальних виборчих комісій та 
дільничних виборчих комісій.

3. Враховуючи, що видатки, пов’язані зі здійсненням протиепідемічних 
заходів у зв’язку з організацією та проведенням виборів, здійснюються за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, доручити департаменту фінансів Одеської 
міської ради надати на погодження комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради 
пропозиції щодо внесення змін до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 
2019 року № 5453-УІІ «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»Т

4. Рекомендувати територіальним та дільничним виборчим комісіям 
дотримуватися вимог порядку здійснення протиепідемічних заходів під час 
організації та проведення виборів, затвердженого постановою 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 БАЯБ-СоУ^», під час виборчого процесу на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на території м. Одеси в період дії 
карантинних обмежень.

області.

Термін виконання: до 07 жовтня 2020 року

Термін виконання: до 09 жовтня 2020 року

Термін виконання: постійно

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії

Г.Л. Труханов

С.Ю. Багдонас



Додаток
до рішення комісії 
з питань ТЕБ і НС
ВІД

№

*ч~ 'і Розрахунки норм забезпечення
територіальних та дільничних виборчих комісій  ̂

дезінфікувальними засобами та засобами індивідуального захисту

Маски (одноразового використання)

Категорія Настанови щодо розподілу
Дільнична виборча 
комісія

М = К х 1 2  + (Зх Н), де:
М -  загальна кількість масок, що видаються 

виборчій комісії (з розрахунку на одну особу 
на 48 годин: 1 маска на 4 години);

К -  загальний склад комісії;
Н -  кількість осіб, які голосують за місцем 

перебування.
Резерв на кожну звичайну виборчу 

дільницю -  по 20 масок
Територіальна 
виборча комісія

М = (К + Т) х 12
(з розрахунку на одну особу на 48 годин: 

1 маска на 4 години);
М -  загальна сума масок, що видаються 

виборчій комісії;
К -  загальний склад комісії;
Т -  кількість технічних працівників

Антисептичні засоби для рук та поверхонь

Категорія Настанови щодо розподілу
Дільнична виборча 
комісія

1) мала -  із чисельністю виборців до 
500 осіб: 3 одиниці по 1 л;

2) середня -  із чисельністю виборців від 500 до 
1500 осіб: 4 одиниці по 1 л;

3) велика -  із чисельністю виборців понад 
1500 осіб, але не більше 2500 осіб: 5 одиниць 
по 1 л

Територіальна 
виборча комісія

2 одиниці по 1 л



Дезінфікувальні засоби для вологого прибирання приміщень

Категорія Настанови щодо розподілу
Дільнична виборча 
комісія

*“ "У

1) мала -  із чисельністю виборців до 500 осіб: 
10 таблеток на 15 л рідини кожна;

2) середня -  із чисельністю виборців від 500 до 
1500 осіб: 10 таблеток на 15 л рідини кожна;

3) велика -  із чисельністю виборців понад 
1500 осіб, але не більше 2500 осіб: 10 таблеток 
на 15 л рідини кожна

Територіальна 
виборча комісія

10 таблеток на 15 л рідини кожна 

Безконтактні термометри

Категорія Настанови щодо розподілу
Дільнична виборча 
комісія

По 1 одиниці, враховуючи наявність 
безконтактних термометрів у балансоутримувача 
приміщень виборчої дільниці

Територіальна 
виборча комісія

По 1 одиниці, враховуючи наявність 
безконтактного термометра у балансоутримувача 
приміщень виборчої комісії

■*%а£гч

Медичні рукавички

Категорія Настанови щодо розподілу
Дільнична виборча 
дільниця

Р = К х 3 + (3 х Н), де:
Р -  загальна кількість рукавичок, що 

видаються виборчій комісії (з розрахунку на одну 
особу на 12 годин голосування: 3 пари 
рукавичок);

К -  загальний склад комісії;
Н -  кількість осіб, які голосують за місцем 

перебування
Територіальна 
виборча комісія

Р = (К + Т) х 3
(з розрахунку на одну особу на 12 годин 

підрахунку голосів: 3 пари рукавичок);
Р -  загальна кількість пар рукавичок, що 

видаються виборчій комісії;
К -  загальний склад комісії;
Т -  кількість технічних працівників



Захисний одяг

Категорія Настанови щодо розподілу
Виборча дільниця Спеціальні виборчі дільниці у закладах охорони 

здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів, 
хворих на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, -  на всіх 
членів комісії

Урни для централізованого збору та утилізації використаних 
засобів індивідуального захисту

Категорія Настанови щодо розподілу
Виборча дільниця По 1 одиниці на кожну виборчу дільницю 

Клейка/маркувальна стрічка

Категорія Настанови щодо розподілу
Виборча дільниця 1) мала -  із чисельністю виборців до 500 осіб: 

1 рулон;
2) середня -  із чисельністю виборців від 500 

до 1500 осіб: 1 рулон;
3) велика -  із чисельністю виборців понад 

1500 осіб, але не більше 2500 осіб: 1 рулон
Територіальна 
виборча комісія

1 рулон
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Секретар комісії С.Ю. Багдонас


