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ПРОТОКОЛ № 31
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«26» серпня 2020 року

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

Слухали:

І. Щодо запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території міста Одеси.

У зв’язку із забезпеченням виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 4 «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), 
враховуючи рішення позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 серпня 
2020 року № 20, згідно з протоколами позачергового засідання цієї комісії 
від 20 серпня 2020 року № 24 та комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації 
від 19 серпня 2020 року № 34 та від 21 серпня 2020 року № 36 щодо 
віднесення міста Одеси до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі -  рівень епідемічної небезпеки), комісія

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання усіх форм власності, що 
провадять свою господарську діяльність на території міста Одеси, забезпечити 
виконання вимог постанови № 641, згідно з якою на території регіону, де 
встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, забороняється:

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї
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особи на 5 кв.м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 
відкритому повітрі), а також діяльність 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 міськими 
автобусними маршрутами у режимі маршрутного таксі, в електричному 
(трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, 
міжміському сполученні у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, 
що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 
визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;

- 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);

- діяльність хостелів;
- робота після 24.00 та до 07.00 години розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 
харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім, діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень 
та замовлень на винос;

- проведення масових заходів у закладах громадського харчування у 
кількості більше 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв.м.

Термін виконання: невідкладно

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 
Одеській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Одеській області забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних 
обмежувальних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної 
небезпеки, відповідно до постанови № 641.

Термін виконання: невідкладно

4. 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, 
та стану протипожежного захисту об’єктів інфраструктури комунальної 
форми власності на відповідній території.

Термін виконання: невідкладно



5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради на час 
продовження дії карантину з урахуванням встановленого Державною 
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
відповідного рівня епідемічної небезпеки визначити наступне:

5.1. При встановленому «жовтому» рівні епідемічної небезпеки в 
закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси та 
комунальних установах «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1», 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 2», «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 3», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 4», 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 5», «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 6», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7», 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8»:

- заборонити 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). Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м у разі проведення заходу із 
розміщенням учасників стоячи;

- дозволити проведення спортивних заходів за участю спортсменів
національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, 
національних видів спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та 
спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів 
за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 
стану здоров’я учасників. У

5.2. Забезпечити дотримання та виконання тимчасових рекомендацій 
Головного державного санітарного лікаря України щодо організації 
протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку з поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЛ8-СоУ-2, у закладах освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси та комунальних установах «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 1», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 2», 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 3», «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 4», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 5», 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6», «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 7», «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 8».

Термін виконання: на період дії карантину

6. Беручи до уваги вимоги постанови № 641, комісія визначає:
- відновити навчальний процес у закладах освіти міста Одеси 

з 01 вересня 2020 року, заборона якого була визначена підпунктом 1.1 
пункту 1 частини 1 протоколу № 6 позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 11 березня 2020 року;



- щодо забезпечення організації проведення занять у групах не більше 
10 осіб у закладах освіти усіх форм власності, що визначено підпунктом 1.7 
пункту 1 частини 1 протоколу № 22 чергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 22 травня 2020 року, вважати таким, що 
втратило чинність, з 28 серпня 2020 року.

II. Про забезпечення додаткових заходів протипожежного захисту в 
закладах освіти у 2020/2021 навчальному році та на інших об’єктах 
інфраструктури комунальної форми власності.

При підготовці закладів освіти до 2020/2021 навчального року визначено 
завдання щодо забезпечення протипожежного захисту закладів освіти, 
зокрема дотримання нормативних вимог з протипожежної безпеки, шляхів 
евакуації, евакуаційних виходів, первинних засобів пожежогасіння, 
внутрішнього протипожежного водопостачання.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 11.12.2019 року 
№ 44205/1/1-19 Головним управлінням ДСНС України в Одеській області 
здійснено перевірки стану техногенної та пожежної безпеки будівель на 
території закладів освіти усіх форм і типів власності у місті Одесі.

Основними недоліками під час перевірки було виявлено відсутність або 
несправність автоматичної системи протипожежного захисту та несправність 
зовнішнього протипожежного водопостачання.

Протоколом № 35 позачергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної 
адміністрації від 20 серпня 2020 року наголошено про наявність порушень 
вимог протипожежної безпеки, усунення яких потребує значних фінансових 
затрат, а саме щодо встановлення автоматичної системи протипожежного 
захисту, пожежної сигналізації, обладнання блискавкозахисними 
пристроями, придбання вогнегасників, утримання пожежних водоймищ та 
гідрантів у справному стані, оброблення дерев’яних конструкцій 
вогнезахисним розчином тощо.

Водночас, у закладах освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси протягом тривалого періоду продовжується виконання 
заходів щодо дотримання протипожежних вимог. Проведена плідна робота у 
цій сфері діяльності, але комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації 
наголошується на необхідності постійної та планової роботи щодо 
дотримання протипожежних заходів у закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси.

З метою всебічної підготовки закладів освіти до 2020/2021 навчального 
року комісія

ВИРІШИЛА:

1. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. На підставі Комплексного плану дій щодо протипожежного захисту 

об’єктів освіти і науки у 2020/2021 навчальному році Одеської області, що 
затверджений протоколом № 35 позачергового засідання комісії з питань



техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 
державної адміністрації від 20 серпня 2020 року, розробити детальний План 
дій щодо протипожежного захисту в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси у 2020/2021 навчальному році.

Термін виконання: невідкладно

1.2. Забезпечити своєчасне виконання заходів та дій, передбачених 
Планом дій щодо протипожежного захисту в закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси у 2020/2021 навчальному році.

1.3. Передбачити щоквартальне практичне тренування з проведенням 
евакуації педагогічного складу, учнів та вихованців у разі загрози або 
виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Термін виконання: протягом
навчального року

1.4. Організувати та здійснити перевірку готовності систем
життєзабезпечення перед початком опалювального сезону (котлів, систем 
обігріву, димоходів, повітропроводів, батарей централізованого та
об’єктового опалення тощо).

Термін виконання: до ЗО серпня 2020 року

1.5. Організувати проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) 
з питань цивільного захисту.

Термін виконання: протягом
навчального року
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2. Доручити виконавчим органам Одеської міської ради:
2.1. Посилити роботу з питань дотримання правил пожежної безпеки та 

вжити вичерпних заходів щодо недопущення випадків виникнення пожеж на 
відповідних об’єктах інфраструктури комунальної форми власності.

2.2. Організувати роботу щодо включення до відповідних кошторисів 
головних розпорядників коштів потреби для забезпечення протипожежної 
безпеки на об’єктах інфраструктури.

2.3. Тримати на постійному контролі питання забезпечення пожежної 
безпеки підвідомчих об’єктів, установ та підприємств із прийняттям 
практичних рішень щодо поліпшення їх протипожежного захисту.

2.4. Передбачити у Планах роботи щоквартальне практичне тренування з 
проведенням евакуації персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайної 
ситуації техногенного характеру.

Термін виконання: постійно

3. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради:
3.1. Спільно з департаментом комунальної власності Одеської міської

ради та районними адміністраціями Одеської міської ради організувати 
проведення засідань районних комісій з питань ТЕБ і НС за участю 
юридичних осіб, яким на підставі прав власності або іншого речового права 
належать джерела зовнішнього протипожежного призначення. На засіданнях



у відповідних районних адміністраціях Одеської міської ради розглянути 
питання утримання вододжерел у справному стані, визначення їх 
балансоутримувачів, утримання у спільній власності, порядку проведення 
ремонтних робіт та наповнення водою.

3.2. Організувати утворення міської комісії щодо перевірки джерел 
протипожежного водопостачання. Перевірку джерел протипожежного 
водопостачання здійснити до ЗО листопада 2020 року. Рекомендувати 
включити до складу комісії представників департаменту комунальної 
власності Одеської міської ради, департаменту муніципальної безпеки 
Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 
районних адміністрацій Одеської міської ради, комунальних підприємств 
«Сервісний центр», житлово-комунального сервісу Одеської міської ради, 
керуючої компанії «Суворовський» (за згодою), районних відділів 
6 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській 
області (за згодою), філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» (за згодою), 
управителів ОСББ (за згодою). У разі необхідності та за їхньою згодою 
залучати представників власників джерел протипожежного постачання та 
інших уповноважених осіб.

Термін виконання: до 01 вересня 2020 року

3.3. Звіт про роботу міської комісії щодо перевірки та стану утримання 
джерел протипожежного водопостачання надати на розгляд голові комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради -  міському голові.

Термін виконання: до ЗО листопада 2020 року
У

4. Доручити районним адміністраціям Одеської міської ради за 
погодженням з департаментом міського господарства Одеської міської ради 
організувати засідання за участю юридичних осіб, яким на підставі прав 
власності або іншого речового права належать джерела зовнішнього 
протипожежного призначення. На засіданнях розглянути питання щодо 
утримання вододжерел у справному стані, визначення їх балансоутримувачів, 
порядку утримання у спільній власності та графіків проведення ремонтних 
робіт.

5. Рекомендувати філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», 6 Державному 
пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Одеській області:

5.1. Забезпечити участь своїх представників при проведенні засідань з 
питань утримання, наповнення водою зовнішніх протипожежних джерел та 
утримання протипожежних гідрантів, порядку їх перевірки.

5.2. Спільно організувати відпрацювання переліку розташування 
зовнішніх протипожежних джерел, у тому числі протипожежних гідрантів, 
з визначенням балансоутримувача (балансоутримувачів). Відповідний 
перелік з пропозиціями надати встановленим порядком голові комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради -  міському голові.
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5.3. Забезпечити утримання джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання у справному стані на відповідних територіях.

Термін виконання: до 15 вересня 2020 року

6. Керівникам суб’єктів господарювання усіх форм власності, що провадять 
свою господарську діяльність на території міста Одеси, надати вичерпну 
інформацію про наявність, обсяги, стан, справність, розміщення джерел 
протипожежного водопостачання з визначенням юридичних осіб, яким на 
підставі прав власності або іншого речового права належать джерела 
зовнішнього протипожежного призначення.

Термін виконання: до 15 вересня 2020 року

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

С.Ю. БагдонасСекретар комісії
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