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ПРОТОКОЛ № 36
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«15» жовтня 2020 року

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

Слухали:

І. Щодо посилення карантинних обмежень 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 09 жовтня 
2020 року № 35, протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 
державної адміністрації від 13 жовтня 2020 року № 45, з урахуванням 
результатів оцінення епідемічних показників та встановлення 
«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі -  коронавірусна хвороба COVID-19), комісія

ВИРІШИЛА:

1. Терміново забезпечити дотримання обмежень, встановлених 
постановою № 641, щодо «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення коронавірусної хвороби COVID-19 додатково до протиепідемічних
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обмежень, передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної 
небезпеки поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19, з урахуванням змін 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року 
№ 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641», зокрема у частині заборони:

1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів за участю більше 20 осіб (у разі проведення 
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання 
між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 м);

2) діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
3) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 
та спеціалізованої мистецької освіти;

4) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 
госпіталізації, крім:

- надання медичної • допомоги внаслідок ускладненого перебігу 
вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я 

національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 
життя або здоров’я людей.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 
планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на коронавірусну. 
хворобу СОУЮ-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я 
України;

5) діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, 
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї 
особи на 10 кв.м приміщення;

6) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки 

поширення коронавірусної хвороби СОУГО-19 під час оздоровчої зміни в 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого закладу триває 
до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів;

7) оздоровлення та відпочинку дітей за межами зазначеної території;
8) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім 
осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у таких пунктах;



9) приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в 
магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 
обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у 
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної 
площі;

10) діяльності з надання послуг громадського харчування, крім випадків 
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більше 50 відсотків 
посадкових місць у приміщенні закладу.

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 
заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно 
від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 
максимальної кількості відвідувачів.

Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, 
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі 
перевищення допустимої кількості відвідувачів;

11) роботи після 22-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 професійної (професійно-технічної) освіти, фахової 
передвищої та вищої освіти міста Одеси перейти з 15 жовтня до 15 листопада 
2020 року на дистанційну форму навчання з виїздом студентів із гуртожитків 
(крім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з 
тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, регіонів із «червоним» 
рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби СОУГО-19, 
іноземних громадян та осіб без громадянства; здобувачів освіти, які 
поєднують навчання з роботою).

Термін виконання: невідкладно

3. Доручити виконавчим органам Одеської міської ради запровадити 
посилені карантинні протиепідемічні заходи шляхом:

3.1. Надання персоналу можливості працювати дистанційно. Перевагу 
дистанційної роботи надавати особам віком старше 60 років, а також особам 
із хронічними захворюваннями.

3.2. Здійснення щоденного температурного скринінгу працюючих осіб з 
метою активного виявлення хворих.

3.3. Дотримання обов’язкового маскового режиму, соціального 
дистанціювання та особистої гігієни із застосуванням антисептичних засобів.

3.4. Регулярного проведення вологого прибирання із застосуванням 
дезінфекційних засобів, а також провітрювання приміщень.



3.5. Максимального обмеження фізичного доступу громадян, які не є 
працівниками відповідних органів, до приміщень адміністративних будівель.

3.6. Мінімізування проведення особистих прийомів громадян.
3.7. Максимального переведення в режим відеоконференції усіх заходів 

та засідань колегіальних і дорадчих органів, у тому числі органів місцевого 
самоврядування (за винятком виключних випадків).

Термін виконання: невідкладно, до послаблення 
карантинних протиепідемічних заходів

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

4.1. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням обмежень, 
передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення 
коронавірусної хвороби СОУГО-19, визначених постановою № 641.

4.2. Посилити контроль за суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування, торговельно-розважальній, 
торговельно-побутового обслуговування населення, та використанням 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

4.3. Забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з 
підтвердженим випадком коронавірусної хвороби СОУГО-19 та контактними 
особами, які перебувають на самоізоляції.

4.4. Забезпечити посилений контроль за виконанням пункту 2 цього 
протоколу.

4.5. Про виконання заходів цього протокольного рішення інформувати 
комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради через департамент 
муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Термін виконання: невідкладно

5. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 
2020 року № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 р. № 641», з метою дотриманням санітарних 
норм та правил, а також протиепідемічних заходів рекомендувати 
директорам закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:

- з 19 по 23 жовтня 2020 року організувати освітній процес у формі 
дистанційного навчання з дотримання вимог Інтернет-безпеки;

- з 26 по ЗО жовтня 2020 року оголосити осінні канікули в закладах 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси.

Термін виконання: невідкладно



6. Доручити районним адміністраціям Одеської міської ради провести 
позачергові засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій щодо забезпечення дотримання контролю за 
виконанням протиепідемічних заходів, визначених постановою № 641, щодо 
встановлення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 та дотримання відповідних карантинних 
заходів.

Термін виконання: невідкладно

7. Рекомендувати територіальним та дільничним виборчим комісіям:
7.1. Під час організації та проведення виборчого процесу з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19 дотримуватися 
вимог Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та 
проведення виборів, затвердженого постановою № 641.

7.2. Спільно з районними адміністраціями Одеської міської ради 
забезпечити проведення організаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої 
на доведення до відома виборців та осіб, які забезпечують виборчий процес, 
інформації про протиепідемічні заходи під час організації та проведення 
виборів на період дії карантину з метою виключення масових скупчень 
людей на виборчих дільницях у день голосування 25 жовтня 2020 року 
у приміщеннях, де проводиться голосування.

8. Доручити 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 з питань етіології та профілактики коронавірусної хвороби 
СОУГО-19, дотримання маскового режиму та виконання вимог постанови* 
№641.

Забезпечити запровадження активної інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії з приводу необхідності дотримання карантинних обмежень та 
правил.

Термін виконання: постійно

9. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Одеській області посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням 
санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами 
дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та 
спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами 
торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.



Слухали:

II. Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік 
(листи департаменту фінансів Одеської міської ради від 08 жовтня 
2020 року № 04-14/380/1519 та від 12 жовтня 2020 року
№№ 04-14/385/1537, 04-14/387/1562).

Слухали заступника міського голови -  директора департаменту фінансів 
Одеської міської ради Бедрегу Світлану Миколаївну щодо внесення змін до 
бюджету міста Одеси на 2020 рік.

1. Відповідно до протоколу засідання робочої групи Одеської міської 
ради з розгляду пропозицій депутатів з використання коштів Депутатського 
фонду від 02 жовтня 2020 року № 12 необхідно внести зміни до 
найменування об’єктів бюджету розвитку за КПКВКМБ 0712010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по 
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 
документації

Сума,
грн

Депутатський фонд -  разом, у т.ч.: 0
П ридбання порт ат ивної ульт развукової сист еми експерт ного  

класу A cclarix А Х 8 р  у  ком плект і для закладів охорони здоров 'я
-1 500 000

К апіт альні видат ки для проведення роб іт  зі вст ановлення сист еми  
м едичного газового забезпечення для додат кових т очок подачі кисню в 
К Н П  «Дит яча м іська  клінічна лікарня №  3» О деської м ісько ї ради за  
адресою: м. Одеса, вул. Академ іка Заболотного, 26/А

-425 000

П ридбання обладнання довгост рокового корист ування (ліж ка  
медичні) для К Н П  «Дит яча м іська  клінічна лікарня №  3» О деської 
м ісько ї ра д и  за адресою: м. Одеса, вул. А кадем іка Заболотного, 26/А

+1 925 000

П ридбання сист еми киснезабезпечення у  ст рукт урний підрозділ  
К Н П  «М іська клінічна лікарня №  10» О деської м ісько ї ради  за адресою: 
м. Одеса, вул. М арш ала М алиновського, 61-А

-2 000 000

П ридбання П орт ат ивної ульт развукової сист еми Versana 
(у комплект і з П ерехідником  на два порт и для датчиків) 
для К Н П  «Дит яча м іська клінічна лікарня №  3» О деської м ісько ї ради  за  
адресою: м. Одеса, вул. Академ іка Заболотного, 26/А

+2 000 000

2. У зв’язку із значним збільшенням кількості пацієнтів, що проходять 
стаціонарне лікування коронавірусної хвороби СОУГО-19 у КНП «Міська 
клінічна інфекційна лікарня», з метою створення умов для належного 
лікування хворих на коронавірусну хворобу СОУГО-19 та забезпечення у 
повному обсязі видатків на проведення муніципальних виплат медичним 
працівникам, у зв’язку із їх збільшенням з вищезазначених причин головним 
розпорядником бюджетних коштів -  департаментом охорони здоров’я 
Одеської міської ради, надані пропозиції щодо перерозподілу бюджетних 
призначень бюджету міста Одеси за КПКВКМБ у межах затвердженої суми 
по галузі «Охорона здоров’я», у тому числі:



Загальний фонд бюджету міста Одеси:
зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712010

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
на суму 500 000 грн за напрямом «Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату»;

збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712020
«Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на суму 500 000 грн 
за напрямом «Інші виплати населенню».

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) міста Одеси:
зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712152

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на суму 2 056 000 грн 
(найменування об’єкта бюджету розвитку «Капітальні видатки на програми 
та заходи у сфері охорони здоров'я»);

збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712020
«Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на суму 
2 056 000 грн (найменування об’єкта бюджету розвитку «Капітальні видатки 
по установам спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню»).

3. З метою забезпечення медикаментами та виробами медичного 
призначення, згідно з протоколом лікування «Надання медичної допомоги 
для лікування коронавірусної хвороби (СОУГО-19), КНП «Міська клінічна 
інфекційна лікарня» головним розпорядником бюджетних коштів -  
департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради, надані пропозиції 
щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету міста 
Одеси за КПКВКМБ у межах затвердженої суми по галузі «Охорона 
здоров’я», у тому числі:

У зменшити видатки за:
- КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 

крім первинної медичної допомоги» на суму 1 000 000 грн за напрямом 
«Інші виплати населенню»;

- КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я» на суму 1 286 200 грн за напрямом «Інші виплати населенню»;

У збільшити видатки за КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована 
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 2 286 200 грн за 
напрямом «Медикаменти та перев'язувальні матеріали».

4. Визначити додаткові бюджетні призначення спеціального фонду 
(бюджету розвитку) міста Одеси управлінню капітального будівництва 
Одеської міської ради за КПКВКМБ 1517322 «Будівництво медичних 
установ та закладів» загальною сумою 14 000 000 грн, у тому числі:

Найменування об’єкта бюджету розвитку Сума,
грн

Капітальні видатки + 9 000 000
Проектування та монтаж (реконструкція) системи киснепостачання + 5 000 000
КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса,
Фонтанськадор., ПО
В С Ь О Г О +  14 0 0 0  0 0 0



Визначення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду 
(бюджету розвитку) міста Одеси за пунктом 4 пропонується за рахунок 
зменшення бюджетних призначень за головним розпорядником бюджетних 
коштів -  департаментом фінансів Одеської міської ради, за 
КПКВКМБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» 
у сумі 14 000 000 грн.

5. Відповідно до Виборчого Кодексу України, постанови № 641, на 
виконання пункту 3 протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 05 жовтня 2020 року № 35, з метою 
забезпечення здійснення протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та 
проведенням виборів, враховуючи листи головних розпорядників бюджетних 
коштів -  виконавчого комітету Одеської міської ради та районних 
адміністрацій Одеської міської ради, пропонуються наступні зміни до 
бюджету міста Одеси на 2020 рік:

Головний розпорядник 
бюджетних коштів

КПКВКМБ Сума,
грн

Примітка

Виконавчий комітет 
Одеської міської ради

0210191 «Проведення 
місцевих виборів»

+ 5 400

Видатки
споживання

•

Київська районна 
адміністрація Одеської 
міської ради

4010191 «Проведення 
місцевих виборів»

+ 380 615

Малиновська районна 
адміністрація Одеської 
міської ради

4110191 «Проведення 
місцевих виборів»

+ 302 414

Приморська районна 
адміністрація Одеської 
міської ради

4210191 «Проведення 
місцевих виборів»

+ 429 896

Суворовська районна 
адміністрація Одеської 
міської ради

4310191 «Проведення 
місцевих виборів»

+ 326 779

В сь о г о +1 4 4 5  104

Визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду 
бюджету міста Одеси за пунктом 5 пропонується за рахунок зменшення 
бюджетних призначень за головним розпорядником бюджетних коштів -  
департаментом фінансів Одеської міської ради, за КПКВКМБ 3710160 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (резерв видатків на 
непередбачувані потреби -  1 445 104 грн, з них оплата праці і нарахування на 
заробітну плату -  1 252 804 грн).

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія



ВИРІШИЛА:

10. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
10.1. Погодити надані пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста 

Одеси на 2020 рік.
10.2. Підготувати проект розпорядження міського голови «Про внесення 

змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік», враховуючи вимоги пункту 15і 
рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VII 
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік».

11. 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.

12. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас

mailto:bezpeka@omr.gov.ua
mailto:odunscz@omr.gov.ua

