Розпорядження
Одеського міського голови
№ 282 від 02.04.2020 р.



Про зміну режиму роботи виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради




Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 57, 66 Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в м. Одесі, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19:

	Внести зміни до режиму роботи виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, встановивши із 03 до 24 квітня 2020 року спеціальний режим роботи за категоріями (додається).


	Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради забезпечити спеціальний режим роботи відповідно до пункту 1 цього розпорядження.


	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови. 





                                                                                               Г. Труханов






Додаток 
                                                                                 	 	до розпорядження
                                                                                 		міського голови
                                                                                      	 	№ 282 від 02.04.2020 р.
 
Категорія спеціального режиму роботи
Назва виконавчого органу, комунального підприємства та  установи Одеської міської ради
Посилений режим роботи
	Посадові особи, які є членами оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
	Посадові особи, які є членами моніторингових груп, створених відповідно до розпорядження міського голови від 13 березня 2020 року № 212 «Про заходи щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі»

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю
Департамент муніципальної безпеки
Департамент охорони здоров'я
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення
Відділ мобілізаційної та оборонної роботи
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський»
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Чорноморський»
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки» 
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Хмельницький» 
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський»
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» 
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Північний»
	Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»
	Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
	Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» 
	Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»
	Комунальне підприємство «Одесфарм»

Комунальна установа «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» 
	Комунальна установа «Муніципальна варта»
	Комунальна установа «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси»
	Комунальна установа «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»
	Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»
	Комунальна установа «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»
	Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»;
	Головний спеціаліст з режиму секретності
Позмінний (гнучкий) режим роботи  
	Департамент фінансів

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон
Департамент економічного розвитку
Адміністративно-господарський департамент
Департамент документально-організаційного забезпечення
	Департамент з організації роботи Одеської міської ради 
	Департамент міського господарства
	Департамент надання адміністративних послуг
Департамент праці та соціальної політики
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
Департамент з питань звернень громадян
Департамент бухгалтерського обліку та звітності
	Відділ кадрової роботи
	Департамент внутрішньої політики

Юридичний департамент, зокрема управління державної реєстрації
Київська районна адміністрація
Приморська районна адміністрація
Малиновська районна адміністрація
Суворовська районна адміністрація
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
	Служба у справах дітей
	Комунальне підприємство «Одеські інженерні мережі»
	Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»
	Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
	Комунальне підприємство «Сервісний центр»
	Комунальне підприємство «Міськзелентрест»
	Комунальне підприємство «Одескомунтранс»
	Комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки»
	Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
	Комунальна установа «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради»
	Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу Одеської міської ради
	Відділ організаційного забезпечення діяльності міського голови
Дистанційний (віддалений) режим роботи
	Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу (крім відділу протоколу, який працює в посиленому режимі)

Департамент культури та туризму
Департамент аналітики та контролю
Департамент архівної справи та діловодства
Департамент архітектури та містобудування
Департамент комунальної власності, зокрема управління земельних ресурсів
Департамент освіти та науки
Управління державного архітектурно-будівельного контролю
	Управління дорожнього господарства
	Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя
Управління капітального будівництва
Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини 
	Управління з фізичної культури та спорту
Управління реклами
	Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси» 
	Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» 
	Комунальне підприємство «Право»
	Комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
	Комунальне підприємство «Міські дороги»
	Комунальне підприємство «Міське агентство з приватизації житла» 

Комунальне підприємство «Парки Одеси»
	Комунальне підприємство «Узбережжя Одеси»
	Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» 
	Комунальне підприємство «Стадіон «Спартак»
	Комунальне підприємство «Одеський міський землевпорядний центр» 
	Комунальне підприємство «Одеспроект»
	Комунальне підприємство «Міське капітальне будівництво»
	Комунальне підприємство «Малиновський ринок»
	Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс» 
	Комунальна установа  «Одесреклама»
	Комунальна установа «Муніципальна служба комунальної власності»
	Комунальна установа «Грантовий офіс «Одеса 5Т»
	Відділ з питань запобігання корупції
	Сектор з організації роботи адміністративної комісії




Т.в.о. керуючої справами			        М. Броварська

