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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Розкидайлівська. 67а, м. Одеса. 65006. тел./ факс (048) 705-51-71, e-mail: odunscz@omr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 5
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«02» березня 2020 року

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

Слухали:
«Про проведення попереджувальних заходів щодо недопущення 

розповсюджування коронавіруса (2019-nCoV) на території міста»
«

Заслухавши доповідь директора департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради Якименко О.О. «Про готовність закладів охорони здоров’я 
м. Одеси щодо роботи в період можливого зростання захворюваності гострої 
респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом Covid-19», комісія відмічає, 
що закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси проводиться певна робота із забезпечення готовності до роботи в 
умовах можливого зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу, 
викликану коронавірусом Covid-19.

Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради з моменту 
реєстрації перших випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, 
викликану коронавірусом Covid-19, приділяється велика увагаційпроблемі.

Так, питання про заходи щодо недопущення спалаху захворювань на 
коронавірус і попередження виникнення випадків, захворювань в м. Одесі було 
заслухано на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради 
27.01.2020 року, на якому було прийнято відповідне рішення.

Всім керівникам закладів охорони здоров’я Одеської міської ради 
оперативно доведена нормативна вхідна інформація МОЗ України та Центру 
громадського здоров’я для вивчення і керівництва в роботі.

Видані накази директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської 
ради, якими визначені алгоритми надання медичної допомоги пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою, викликаною коронавірусом Covid-19.
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Наказом по департаменту визначена базовим закладом охорони здоров’я 
м. Одеси для надання медичної допомоги таким пацієнтам КНП «Міська 
клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради , в структурі якої є 20 боксів 
на 65 ліжок.

Відповідно до наказу директора департаменту охорони здоров’я від 
17.02.2020 року № 62 в кожній установі проведена додаткова теоретична 
підготовка медичних працівників з клініки, діагностики, лікування і 
профілактики гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 
Covid-19, 'а також симуляційні навчання з відпрацюванням дій медперсоналу 
установи у випадку виявлення пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.

З 02.03.no 04.03.2020 року в установах охорони здоров'я будуть проведені 
перевірки по наданню комплексу профілактичних, протиепідемічних і 
лікувальних заходів.

Питання готовності закладів охорони здоров’я м. Одеси до роботи в 
період можливого виникнення і поширення захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу, викликану коронавірусом Covid-19, розглянуті на 
оперативних нарадах з керівниками закладів охорони здоров'я та апаратних 
нарадах з працівниками департаменту.

На виконання пункту 1.2 протоколу № 2 позачергового засідання комісії з 
питань ТЕБ і НС від 27.01.2020 року для забезпечення готовності до роботи 
КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради, соматичних 
лікарень і пологового будинку в умовах виникнення випадків захворювання на 
гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом, фахівцями 
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради на початку лютого було 
проведено розрахунки потреби в засобах індивідуального захисту, виробах 
медичного призначення та дезінфікуючих засобах. Розрахунки були надані для 
розгляду на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради тарішенням 
сесії ОМР від 06.02.2020 року департаменту охорони здоров’я ОМР додатково 
на ці цілі було виділено 1 млн 620 тис грн.

Було заплановано для закладів охорони здоров’я міста (інфекційна 
лікарня, пологовий будинок і 7 міських соматичних лікарень для дорослих і 
дітей) придбання:

- 870 комплектів одягу лікаря-інфекціоніста;
- 3806 одноразових респіраторів;
- 2820 багаторазових респіраторів;
- 250 комбінезонів герметичних;
- 220 захисних окулярів.

Станом на 28.02.2020 року в міську клінічну інфекційну лікарню 
надійшло:

- 70 комплектів одягу;
- 606 респіраторів одноразових;
- 420 респіраторів багаторазових;
- 220 захисних окулярів.
Процес закупівлі та оснащення закладів охорони здоров'я продовжується.
З метою підготовки дитячих поліклінік та центрів первинної медико- 

санітарної допомоги до роботи в умовах зростання захворюваності на гостру



респіраторну хворобу, викликану коронавірусом Covid-19, були придбані за 
рахунок поточних коштів:
1. Для дитячих поліклінік:

- халати поліпропіленові — 250 шт.;
- респіратори одноразові — 20 шт.;
- респіратори багаторазові — 32 шт.; ;
- захисні окуляри — 135 шт.;
- полумаски медичні одноразові — 9300 шт.;
- комплект одягу лікаря-інфекціоніста — 6 шт.;
- ліктьові дозатори — 78 шт.;
- антисептики для гігієнічної обробки рук і дезінфікуючи засоби.

2. Для центрів первинної медико-санітарної допомоги:
- халати поліпропіленові — 294 шт.;
- халати одноразові — 424 шт.;
- респіратори одноразові — 680 шт.;
- респіратори багаторазові — 118 шт.;
- захисні окуляри — 249 шт.;
- ліктьові дозатори — 196 шт.;
- маски медичні — 37221 шт.;
- рукавички — 89600 шт.

У всіх лікувально-профілактичних установах встановлені диспенсери з 
дезінфікуючими засобами для обробки рук пацієнтами, відвідувачами та 
медичними працівниками.

Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 25.02.2020 року № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів 
медичної допомоги при коронавирусної хворобі Covid-19» проведені 
розрахунки потреби лікарських препаратів та засобів медичного призначення 
для лікування хворих з коронавірусним захворюванням.

Проведено розрахунки щодо додаткового фінансування для придбання 
медичних препаратів, які найближчим часом будуть надані для розгляду на 
засіданні виконавчого комітету ОМР. Також завершені розрахунки щодо 
потреби в експрес-тестах для діагностики коронавірусної інфекції. У випадку 
можливого їх придбання в Україні це питання також буде винесено для розгляду 
на засіданні виконкому.

З урахуванням рекомендацій Європейського центру з контролю і 
профілактики захворювань про імовірність . завезення коронавірусу в 
європейські країни 27 січня 2020 року комісією ТЕБ і НС прийнято рішення про 
необхідність введення ряду превентивних заходів в місті Одесі.

У лікувально-профілактичних установах міста наказом директора 
департаменту охорони здоров’я ОМР від 27.12.2019 року №549 введені 
обмежувальні заходи, а саме:

- масковий режим;
- заборона відвідування пацієнтів;
- посилення проведення протиепідемічних заходів (вологе прибирання з 

дезінфікуючими засобами, провітрювання, ультрафіолетове опромінення);



- забезпечення медикаментами, дезінфікуючими засобами;
- проведення санітарно-просвітницької роботи.
Достроково припинено навчальний процес у закладах освіти 

з 28.01.2020 року, що дозволило знизити захворюваність на ГРВІ та грип.
Була посилена інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням з 

питань профілактики коронавірусної інфекції та своєчасного звернення за 
медичною допомогою у разі захворювання. Проводиться постійний моніторинг 
стану захворюваності на коронавірус у світі, сайтів ВООЗ, МОЗ та Центру 
громадського -здоров’я з метою надання одеситам максимально актуальної 
інформації з питань, пов'язаних з коронавірусом та його профілактикою.

Рекомендації з профілактики коронавірусної хвороби регулярно 
розміщуються та оновлюються на сайті Одеської міської ради, міському 
медичному порталі, сторінці департаменту охорони здоров’я ОМР та в 
найбільш відвідуваних одеських групах у соціальних мережах.

Проведено три брифінги з питань коронавірусної інфекції та її 
профілактики, а також онлайн-вебінар, де всі охочі одесити могли поставити 
питання про коронавірус і отримати відповіді від профільних фахівців у режимі 
реального часу.

Щотижня проводяться телевізійні ефіри та інтерв’ю з питань 
коронавіруса і його профілактики на телеканалах Одеси за участю фахівців 
департаменту охорони здоров’я ОМР та міської клінічної інфекційної лікарні.

Спільно з департаментом освіти і науки ОМР розроблено план лекцій про 
профілактику коронавіруса та з 28.02.2020 року розпочато їх проведення в 
школах Одеси за участю лікарів-педіатрів і лікарів-інфекціоністів дитячих 
міських ПОЛІКЛІНІК. V#
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На медичному порталі Одеси і в соціальних мережах розміщені ролики 
МОЗ про профілактику коронавіруса. Спільно з департаментом транспорту 
зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради проводиться 
робота щодо забезпечення розміщення роликів і плакатів про профілактику 
коронавірусной інфекції в міському громадському транспорті, узгоджена дата 
проведення заняття працівниками департаменту охорони здоров’я ОМР з 
працівниками міськелектротранспорту з питань етіології і профілактики 
коронавірусних захворювань.

Плакати про профілактику коронавірусної хвороби, своєчасне її 
виявлення і звернення до лікаря розміщені у всіх закладах охорони здоров’я.

Захворюваність на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом 
Covid-19, має тенденцію пандемічного розвитку, хоча і не віднесена до 
особливо небезпечних захворювань. Госпітальна база щодо запобігання 
виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекцій на території 
м. Одеси не має в своєму складі ізолятора та обсерватора на випадок 
виникнення масових захворювань.

Робота з підготовки закладів охорони здоров’я м. Одеси до роботи в 
період можливого зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу, 
викликаною коронавірусом Covid-19, триває.



З метою проведення попереджувальних заходів щодо недопущення 
виникнення та розповсюджування на території міста захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу, викликаної коронавірусом Covid-19», комісія

ВИРІШИЛА:

1. Визнати роботу департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
із забезпечення готовності закладів охорони здоров’я м. Одеси до роботи в 
період можливого зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу, 
викликаної коронавірусом Covid-19, задовільною.

2. Створити комісію з питання зниження ризику інфікування та 
попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 у такому складі:

Голова комісії — заступник міського голови Вугельман П.В.
Перший заступник голови комісії — заступник міського голови — 

директор департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрега С.М.

Члени комісії:
- директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради 

Кузнецов В.В.;
- директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 

Якименко О.О.;
- начальник ОМУ ГУ Держпродспоживслужби в Одеської області 

Діордієв П.Г. (за згодою);
- в.о. директора ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» Гончаров В.О. 

(за згодою);
- директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

Буйневич О.В.;
- директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 

міської ради Сиваш А.С.;
- директор КП «Одесфарм» Нікогосян Л.Р.;

• - начальник Одеського міського управління ГУ ДСНС України в Одеській
області Полохач О.А.;

- директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього 
руху Одеської міської ради Ілько О.В.;

- начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав 
споживачів Одеської міської ради Машьянов С.В.;

- директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради 
Маркова Т.Ю.;

- начальник Південного регіонального управління державної 
прикордонної служби України Мул С.А. (за згодою).

3. Комісії здійснити таких заходів:
- підготувати проект розпорядження міського голови та міський план 

заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом Covid-19;



- визначити місця для розгортання ізолятора та обсерватора при 
виникненні масових випадків захворювання;

- підвищити санепідемічний контроль за якістю харчових продуктів та 
питної води;

- визначити сили та засоби для проведення робіт щодо дезінфекції 
приміщень, транспорту та місць з масовим перебування людей відповідно до 
наданих розрахунків;

- перевірити наявність та передбачати можливість поповнення 
дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту;

- перебачити резерви медикаментів, харчування у випадку епідемії 
коронавірусу.

4. Директору департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
Якименко О.О., начальнику ОМУ ГУ Держпродспоживслужбив Одеській 
області, в.о. директора ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» довести до суб’єктів 
господарювання з масовим перебуванням людей, ТОВ «Міжнародний аеропорт 
«Одеса», КП «Міжнародний аеропорт Одеса», регіональної філії Одеської 
залізниці AT «Укрзалізниця», Одеського морського торговельного порту, 
Міжнародного центрального автовокзалу «Одеса», медичних та 
профілактичних закладів на території міста Одеси:

- критерії визначення випадку інфекції;
- опитувальник для пацієнтів із підозрою на коронавірус Covid-19;
- рекомендацій щодо відбору, зберігання та транспортування аналізів;
- рекомендації з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час 

надання медичної допомоги при підозрі на нову коронавірусну інфекцію;
- алгоритм та тактику дій у випадку підозри захворювання на коронавірус 

Covid-19;
- діагностичний алгоритм для визначення коронавірусу Covid-19 методом 

виключення;
- заходи з організації перевірки та наявності засобів індивідуального 

захисту, апаратів штучного дихання.
Термін — до 10.03.2020 р.

4. Директору департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
Якименко О.О. надати пропозиції щодо проведення закупівель медичного 
обладнання, медикаментів, тест-систем та засобів індивідуального захисту для 
потреб закладів охорони здоров’я Одеської міської ради.

Термін — до 10.03.2020 р.

5. Директору департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього 
руху Одеської міської ради Ільку О.В. та в.о. директора департаменту міського 
господарства Одеської міської ради Жеману Д.О.:

- зробити розрахунки щодо обробки транспортних засобів загального 
користування на кінцевих зупинках дезінфікуючими засобами та надати їх до 
комісії;



надати розрахунки щодо виділення автотранспорту для 
транспортування ймовірних хворих (при необхідності);

- організувати обов’язкову обробку перил, підлоги, поручнів та дверей 
дезінфікуючими засобами на кінцевих зупинках транспорту загального 
користування;

- здійснювати контроль повної дезінфекції громадського транспорту як 
комунальних, так і приватних форм власності.

6. Виконавчим органам Одеської міської ради:
- підготувати та надати до комісії інформацію щодо потреб у 

дезінфікуючих засобах для обробки місць з масовим перебуванням людей;
- довести до персоналу та вивісити в місцях масового перебування людей 

рекомендації щодо дотримання заходів безпеки та при яких ознаках хвороби 
звертатися до лікарів;

- у місцях перебування людей щоденно, тричі на добу, проводити 
обов’язкову обробку ванних кімнат, туалетів, перил дезінфікуючими засобами 
незалежно від наявності інфекційного захворювання;

- придбати та встановити в місцях масового перебування людей ліктьові 
дозатори (диспенсери) з дезінфікуючими засобами для обробки рук.

7. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради:

- організувати взаємодію з керівниками суб’єктів господарювання з 
масовим перебуванням людей (ринків, ТЦ, ТРЦ, кінотеатрів, готелів, хостелів 
тощо) та бути готовими до проведення заходів з дезінфекції усіх приміщень та 
території;

- довести до особового складу та вивісити в місцях масового 
перебування людей рекомендації щодо дотримання заходів безпеки та при 
ознаках хвороби гарячка, головний біль, кашель, закладеність носа, біль у 
горлі, порушення дихання звертатися до лікарів;

- у місцях перебування людей щоденно, тричі на добу, проводити 
обов’язкову обробку ванних кімнат, туалетів, перил дезінфікуючими засобами 
незалежно від наявності інфекційного захворювання.

8. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради:
- розглянути питання скорочення масових культурно-розважальних 

заходів у місті Одеса;
- запровадити обов’язкове здійснення температурного скринінгу всіх без 

винятку громадян та водіїв, які прибувають або здійснюють поїздки через 
м. Одесу, які організовуються туристичними компаніями (суб’єктами 
господарювання).

9. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
- забезпечити щоденний контроль температури тіла учасників 

навчального процесу в закладах освіти м. Одеси;



- рекомендувати відсторонення від відвідування занять дітей з ознаками 
на гострі респіраторні захворюванням чи грип.

10. Департаменту фінансів ОМР розглянути питання фінансування 
вищезазначених заходів.

11. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю спільно з 
департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради, ДУ «Одеський ОЛЦ 
МОЗ України», ОМУ ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області 
здійснювати інформування населення про заходи, які вживаються, а також щодо 
рекомендацій та вимог, і необхідних для дотримування санітарно-гігієнічних 
норм.

12. Рекомендувати керівникам вищих та середніх спеціальних закладів 
освіти м. Одеси забезпечити проведення температурного скринінгу серед 
студентів та відсторонення від відвідування осіб з ознаками захворювання на 
гострі респіраторні захворювання чи грип.

13. Керівникам ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», КП «Міжнародний 
аеропорт Одеса», регіональної філії Одеської залізниці AT «Укрзалізниця», 
Одеського морського торговельного порту, Міжнародного центрального 
автовокзалу «Одеса», автостанцій міста, сумісно з комісією:

- розробити графіки проведення робіт з дезінфекції приміщень;
- визначити відповідальних та працівників, які будуть задіяні для

проведення вказаних робіт; у# '
- надати до комісії контактні телефони відповідальних осіб та їх 

електронні адреси, міські телефони чергових та охорони;
- забезпечити відповідальних осіб засобами індивідуального захисту та 

необхідними засобами для проведення дезінфекції;
- в місцях перебування людей щоденно, тричі на добу, проводити 

обов’язкову обробку ванних кімнат, туалетів, перил дезінфікуючими засобами 
незалежно від наявності інфекційного захворювання;

- організувати здійснення температурного скринінгу всіх громадян, які 
прибувають до міста;

- про проведені заходи інформувати голову комісії — заступник міського 
голови Вугельмана П.В., першого заступника голови комісії — заступник 
міського голови — директор департаменту фінансів Одеської міської ради 
Бедрегу С.М. та департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
(електронна адреса: odunscz@omr.gov.ua щоденно о 09:00, 15:00 та 18:00).

14. Південному регіональному управлінню Державної прикордонної 
служби України:

- забезпечити цілодобову присутність мед працівників на прикордонних 
пунктах пропуску, здійснення температурного скринінгу всіх громадян, які 
прибули з інших країн;
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- вжити заходів щодо захисту особового складу засобами індивідуального 
захисту на пунктах пропуску;

заздалегідь сумісно з Д У  «Одеський ОЛЦ МОЗ України», 
Департаментам охорони здоров ’я Одеської обласної державної адміністрації, 
департаментом охорони здоров ’я Одеської міської ради у  разі необхідності 
вирішити питання утримання та ізоляції на пунктах пропуску можливих 
інфікованих осіб до прийняття рішення гцодо їх подальшого стаціонарного 
лікування.

15. Рекомендувати ГУ Національної гвардії України в Одеській області, 
ГУ Національної поліції в Одеській області розробити плани реагування та 
маршрути патрулювання в разі введення надзвичайної ситуації. Вжити всіх 
заходів щодо забезпечення особового складу засобами індивідуального захисту 
та профілактики (масками).

16. Про вжиті заходи інформувати голову комісії — заступника міського 
голови Вугельмана П.В., першого заступника голови комісії — заступника 
міського голови - директор департаменту фінансів Одеської міської ради 
Бедрегу С.М. та департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
(електронна адреса: odunscz@omr.gov.ua щоденно о 9:00, 15:00 та 18:00, у 
випадку зміни обставин — негайно).

17. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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