
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Артилерійська. 1. м. Одеса. 65039. тел. / факс (048) 748-15-09. e-mail: odunscz@ornr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 39
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«20» листопада 2020 року

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

Слухали:

І. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території міста Одеси гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», 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» комісія з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради та суб’єктам 
господарювання, які ведуть свою господарську діяльність на території міста 
Одеси, незалежно від форм власності забезпечити виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 року № 641».

Термін виконання: невідкладно до завершення карантинних заходів.
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2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради продовжити проводити інформування населення та мешканців 
міста Одеси про ситуацію та карантинні заходи.

Термін виконання: невідкладно до завершення карантинних заходів.

3. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради рекомендувати суб’єктам господарювання, які надають 
послуги громадського харчування у місті Одесі (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), дотримуватись вимог 
«АпцСоуісІРаззроіІ»..

Термін виконання: невідкладно до завершення карантинних заходів.

4. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Південному Одеському територіальному управлінню Національної гвардії 
України, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області 
у межах повноважень:

4.1. Продовжити здійснення контролю за виконанням 
протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для відповідних 
рівнів епідемічної небезпеки, 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 СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

4.2. При виявленні фактів порушення карантинних заходів приймати 
відповідні рішення відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Забезпечити проведення дієвих заходів щодо недопущення 
стихійної торгівлі, у тому числі дикорослими, консервованими, 
маринованими та засушеними грибами домашнього приготування.

Термін виконання: невідкладно.

5. Одеському міському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області в межах визначених 
законодавством повноважень:

5.1. Посилити контроль за дотриманням санітарних правил при 
реалізації дикорослих грибів на агропродовольчих ринках міста.

5.2. Активізувати санітарно-освітню роботу з питань профілактики 
харчових отруєнь, зокрема отруєнь дикорослими грибами, консервованими 
та маринованими грибами домашнього виготовлення, серед населення.

5.3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи та інформування 
населення щодо профілактики отруєння дикорослими грибами.

5.4. Забезпечити оперативне санітарно-епідеміологічне розслідування 
випадків отруєння грибами. У разі виявлення порушень здійснення торгівлі 
дикорослими грибами результати перевірок направляти до правоохоронних 
органів.

Термін виконання: невідкладно.



6. Одеському міському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області спільно з управлінням розвитку 
споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради:

6.1. Посилити контроль за виконанням заходів щодо дотримання 
основних принципів і вимог до безпечності та якості харчових продуктів, 
вимог санітарного законодавства.

6.2. Забезпечити інформування керівництва ринків незалежно від форм 
власності, які здійснюють реалізацію сільськогосподарської продукції, про 
необхідність створення відповідних умов для продажу грибів та контролю за 
наявністю документів, що посвідчують їх якість.

Термін виконання: невідкладно.

7. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради:

7.1. Визначити з перевізниками можливість збільшення кількості 
одиниць транспорту, зокрема великої місткості, для здійснення перевезення 
громадян з дотриманням карантинних заходів.

7.2. Забезпечити санітарну обробку транспорту на кінцевих зупинках.
7.3. Забезпечити першочерговий проїзд міськими автобусними 

маршрутами у режимі маршрутного таксі, електричним (трамвай, тролейбус) 
транспортом,? у міському, приміському, міжміському сполученні медичним 
працівникам.

Термін виконання: невідкладно.

II. Щодо використання залишків коштів на рахунках комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я, які отримані від НСЗУ за 
програмою медичних гарантій, забезпечивши в першочерговому 
порядку придбання матеріалів та обладнання, необхідних для надання 
медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2 (апарати ШВЛ, кисневі 
концентратори, засоби захисту тощо).

Відповідно до протокольного доручення, наданого заступником 
міського голови -  директором департаменту фінансів Одеської міської ради 
від 05 грудня 2020 року № 02.2-16 вих/586, департаментом охорони здоров’я 
Одеської міської ради здійснено аналіз залишків коштів НСЗУ, які 
залишилися на рахунках комунальних некомерційних підприємств охорони 
здоров’я станом на 01 грудня 2020 року, та потреби лікарняних закладів, що 

*  надають медичну допомогу хворим на СОУГО-19, в додатковому оснащенні 
лікарень медичним обладнанням.

За результатами аналізу встановлено, що з метою забезпечення киснем 
80% ліжко-місць (встановлений норматив), на яких лікуються хворі на 
СОУГО-19, необхідно для міських лікарень: Комунального некомерційного 
підприємства «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради, 
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської



міської ради, Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня 
№ 8» Одеської міської ради, Комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради та Комунального 
некомерційного підприємства «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської 
міської ради придбати ще 240 кисневих концентраторів. Основна кількість 
цього обладнання очікується від централізованого постачання, що має бути 
здійснено департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 
адміністрації за рахунок субвенції, вже наданої регіонам з державного 
бюджету на ці заходи. Очікується отримати у заклади охорони здоров’я 
міста 200 одиниць обладнання. Кошти, що були виділені з міського бюджету 
на дані цілі, вже використані, за їх рахунок було придбано 247 кисневих 
концентраторів, але їх не достатньо.

Разом з тим, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 
вважає, що міські лікарні та пологові будинки спроможні придбати від 2 
до 5 кисневих концентраторів кожний в залежності від наявних коштів. 
Всього лікарняні заклади мають можливість придбати орієнтовно 
до 40 одиниць цього обладнання та направити на дані цілі 5,6 млн грн.

Крім того, враховуючи постанову Верховної Ради України 
від 20 жовтня 2020 року № 937-ІХ «Про заходи протидії поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19) та захисту всіх систем життєдіяльності 
країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз», в 
умовах пандемії респіраторної хвороби заклади охорони здоров’я повинні 
мати двомісячний запас лікарських засобів та трьохмісячний запас засобів 
індивідуального захисту.

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

8. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
8.1. Доручити комунальним некомерційним підприємствам Одеської 

міської ради придбати медичне обладнання, тести, лікарські препарати та 
засоби індивідуального захисту, які необхідні для лікування хворих 
на СОУГО-19, за рахунок власних коштів або коштів, які отримані ними від 
надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, з метою 
подальшого використання цих матеріальних цінностей у лікувальних 
закладах міста Одеси, де їх не вистачає.

8.2. Здійснити передачу медичного обладнання, лікарських препаратів 
та засобів індивідуального захисту, які будуть придбані комунальними 
некомерційними підприємствами за рахунок коштів НСЗУ або за власний 
рахунок, на умовах тимчасового використання обладнання та надання 
медичної допомоги хворим на СОУШ-19, за наказом департаменту охорони 
здоров’я Одеської міської ради «Про перерозподіл наявного медичного 
обладнання, тестів, лікарських препаратів та засобів індивідуального захисту 
між комунальними закладами охорони здоров’я в умовах надзвичайної 
ситуації, спричиненої коронавірусом СОУГО-19».

Термін виконання: невідкладно.



9. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради та виконавчим органам Одеської міської ради продовжити 
проводити широке інформування та роз'яснювальну роботу серед населення 
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 БАИБ-СоУ^».

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

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Термін виконання: невідкладно.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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