ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 18
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«06» травня 2020 року.
Головував; голова комісії Труханов Г.Л.
Присутні: члени комісії
Запрошені: за окремим списком
Слухали:
І.
Щодо заходів, спрямованих на стабілізацію функціонування
агропродовольчих ринків міста Одеса у період дії карантину.
Враховуючи зміни, що внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 313 до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» щодо вимог до діяльності агропродовольчих
ринків, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав
споживачів Одеської міської ради, Одеському міському управлінню
Головного управління держпродспоживслужби в Одеської області
забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог до діяльності
продовольчих ринків, встановлених Г оловним державним санітарним
лікарем України.
На період проведення карантинних заходів.

II. Щодо заходів, спрямованих на стабілізацію функціонування
підприємств, установ та організацій на території міста Одеса у період дії
карантину.
Розглянувши розпорядження Головного санітарного лікаря України
Ляшка В.К. від 04 травня 2020р. № 31 «Про проведення громадського
обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послаблені
карантину» з рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів при
поетапному відновленні діяльності суб’єктів господарювання в окремих
сферах, комісія
ВИРІШИЛА:
2.1. Погодитись із необхідністю послаблення карантину та
поетапного відновлення діяльності суб’єктів господарювання, зокрема:
перукарнями та салонами краси;
закладами для індивідуального побутового обслуговування
населення (пральнями, хімчистками, закладами ремонту взуття та одягу);
закладами торгівлі непродовольчими товарами;
закладами громадського харчування,
за умови дотримання запропонованих Головним державним
санітарним
лікарем
України
рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних заходів відповідними суб’єктами господарювання.
2.2. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської
ради, департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради
забезпечити належну організацію роботи зон відпочинку людей (парки,
сквери, сади, оранжереї під відкритим небом, музеї під відкритим небом,
лісопаркові та прибережні зони, відкриті спортивні майданчики тощо)
з дотриманням правил та обмежень, рекомендованих Головним державним
санітарним лікарем України.
На період проведення карантинних заходів.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Г.Л. Труханов

Секретар комісії

С.Ю. Багдонас

