
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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ПРОТОКОЛ № ЗО
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«14» серпня 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.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації на території міста Одеси 
та Одеської області, відповідно до 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 8АЯ8-СоУ-2» (далі -  постанова № 641), враховуючи вимоги 
протоколу № 33 позачергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної 
адміністрації від 14 серпня 2020 року, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання усіх форм власності, що 
ведуть свою господарську діяльність на території міста Одеси, забезпечити 
виконання вимог постанови № 641 відповідно до «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Термін виконання: з 03.00 
17 серпня 2020 року

2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та департаменту 
праці та соціальної політики Одеської міської ради вжити заходів відповідно 
до пункту 12 постанови № 641 щодо заборони відвідування сторонніми
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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).

Термін виконання: з 03.00 
17 серпня 2020 року

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

Термін виконання: невідкладно

4. 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, для відповідних 
рівнів епідемічної небезпеки.

Термін виконання: невідкладно

II. Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік 
(лист департаменту фінансів Одеської міської ради від 12 серпня 
2020 року № 04-14/314/1231).

Слухали в.о. директора департаменту фінансів Одеської міської ради 
Панікаровську Галину Володимирівну щодо внесення змін до бюджету 
міста Одеси на 2020 рік.

Для забезпечення фінансування видатків на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, 
необхідно внести зміни до бюджету міста Одеси на 2020 рік у частині 
перерозподілу бюджетних призначень, визначених департаменту охорони 
здоров’я Одеської міської ради за КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я», 
а саме на: належне забезпечення лікарськими засобами у зв’язку з 
погіршенням епідеміологічної ситуації та зростанням кількості хворих на 
гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, спричинену коронавірусом 
8АВ.8-СоУ-2, у м. Одесі (додаткова закупівля антибіотиків, противірусних 
препаратів, коронаролітиків, гормонів та інших медикаментозних засобів), 
а також захисним спецодягом працівників комунального некомерційного 
підприємства «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради; 
забезпечення фінансовим ресурсом проведення муніципальних виплат 
відповідно до розпоряджень міського голови від 15 квітня 2020 року № 319 
«Про встановлення муніципальної виплати працівникам закладів охорони



здоров’я міста Одеси, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2» та від 02 червня 2020 року № 468 «Про встановлення 
додаткової виплати до заробітної плати працівникам мобільних медичних 
бригад з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з 
підозрою на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, комунальної установи «Центр невідкладної 
медичної допомоги» Одеської міської ради».

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
5.1. Погодити надані пропозиції щодо внесення змін до бюджету 

міста Одеси на 2020 рік.
5.2. 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-УІІ 
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік».

Термін виконання: невідкладно.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


