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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

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

ПРОТОКОЛ № 27
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«13» липня 2020 року

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

Слухали:
². Ùîäî ïðîäîâæåííÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì êàðàíòèííèõ çàõîä³â.

З метою запобігання поширенню на території міста Одеси та Одеської  області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, з урахуванням епідемічної ситуації у регіоні, враховуючи вимоги протоколу № 30 від 10 липня 2020 року засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до якого послаблення протиепідемічних заходів, зумовлених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на території Одеської області з надання дозволу закладам охорони здоров’я на проведення планових заходів з госпіталізації, поновлення роботи амбулаторно-поліклінічних закладів на теперішній час недоцільне, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що ведуть свою господарську діяльність на території міста Одеси, забезпечити  виконання та дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова № 392) щодо заборони роботи після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
Невідкладно

2.  Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради організувати взаємодію з керівниками суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо забезпечення виконання вимог підпункту 16 пункту 3 Постанови № 392, зокрема стосовно заборони роботи розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос після 23-ї та до 7-ї години.
Невідкладно

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції України в Одеській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області в межах повноважень:
3.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог підпункту 16                 пункту 3 Постанови № 392 щодо заборони роботи розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос після 23-ї та до 7-ї години.
3.2. Відповідно до пункту 5 протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради від 18 травня 2020 року № 20 забезпечити посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, нічних клубах, тощо), торговельно-розважальних центрах та інших об’єктах з масовим перебуванням людей, особливу увагу звернути на територію узбережжя міста Одеси. 
3.3. Вжити превентивних заходів, спрямованих на дотримання карантинних правил, організувати проведення підпорядкованими підрозділами додаткової роз’яснювальної роботи серед підприємців, керівників підприємств, організацій та установ, що надають послуги значній кількості громадян.
Термін виконання: невідкладно на період проведення карантинних заходів
4. Виконавчим органам Одеської міської ради, суб’єктам господарювання всіх форм власності, що ведуть свою господарську діяльність на території міста Одеси:
4.1. Під час організації та проведення масових спортивних заходів на території міста Одеси забезпечити дотримання учасниками та особами, які безпосередньо задіяні в проведенні заходу, вимог Постанови № 392 та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 03 липня 2020 року № 40 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби                  (COVID-19)».
4.2. Погоджувати з управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації проведення масових спортивних заходів обласного рівня, а також документацію на проведення таких заходів, відповідно погоджувати заходи міського рівня з управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради з наданням відповідних розрахунків та проєктами розпоряджень.
Невідкладно до завершення карантинних вимог

5. Районним адміністраціям Одеської міської ради провести відповідні засідання комісій ТЕБ і НС, на яких прийняти конкретні рішення щодо неухильного дотримання виконання вимог Постанови № 392 стосовно дотримання суб’єктами господарювання різної форми власності протиепідемічних заходів у частині режиму роботи розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. 
Невідкладно до завершення карантинних вимог

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó  Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ àâòîïåðåâ³çíèê³â ùîäî âèìîã ïðîòîêîëó ¹ 30 â³ä 10 ëèïíÿ 2020 ðîêó çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ââåäåííÿ îáìåæåííÿ ðóõó äëÿ âåëèêîâàãîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. 

7. Про виконання заходів цього протокольного рішення проінформувати 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								Г.Л. Труханов


Секретар комісії								С.Ю. Багдонас

