
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 № 9
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради
«13» жовтня 2021 року

Головував: голова комісії Геннадій Труханов 
Присутні: члени комісії 
Запрошені: за окремим списком

Слухали:

. Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з 
відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на 
осінньо-зимовий період 2021 -  2022 років.

Внаслідок ситуації, яка склалася на території Одеської області, що 
характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, 
загрожує життю та здоров’ю населення, можливого завдання значних 
матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 
Кодексу цивільного захисту України, протоколу комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 
державної адміністрації від 11 жовтня 2021 року № 13, відповідно до 
Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, 
пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2004 року № 368, відсутність постачання природного газу класифіковано 
попередньо як надзвичайну ситуацію техногенного характеру 
(код НС 10800 -  НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) 
регіонального рівня.

Із врахуванням зазначеного, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо ситуації, яка склалася на території Одеської області, 
що характеризується можливим порушенням нормальних умов 
життєдіяльності, загрожує життю та здоров’ю населення, прийняти до відома 
та визнати такою, що потребує вжиття невідкладних заходів з метою
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недопущення виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення надання 
жителям міста Одеси відповідних послуг та належного функціонування 
житлово-комунального господарства міста Одеси.

2. Акціонерному товариству «ДТЕК Одеські електромережі», 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна 
енергопостачальна компанія», іншим енергопостачальним компаніям та 
операторам, які розподіляють та постачають електричну енергію у місті 
Одесі, забезпечити:

2.1. Безперебійне функціонування систем електропостачання, у першу 
чергу лікарень та закладів освіти, потенційно небезпечних об’єктів. У разі 
аварій першочергово забезпечувати відновлення об’єктів електрозабезпечення 
лікарень.

2.2. Створення додаткових аварійних бригад для відновлення 
функціонування систем електропостачання закладів охорони здоров’я м. Одеси.

2.3. Створення груп фахівців з метою надання, у разі потреби, 
методичної та практичної допомоги в оперативному підключенні автономних 
джерел електричного живлення у закладах охорони здоров’я м. Одеси.

2.4. Розробку інструкцій щодо дій персоналу, відповідального за 
електропостачання закладів охорони здоров’я м. Одеси, у тому числі порядку 
їх дій до приїзду аварійної бригади на місце аварії або пошкодження 
(відключення), а також інструкцій з технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, що використовуються як резервні джерела живлення 
струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з 
електромережею електропередавальної організації.

2.5. Невідкладне виконання аварійно-відновлюваних робіт у разі 
виникнення аварійної ситуації на об’єктах електрозабезпечення закладів 
охорони здоров’я м. Одеси.

Термін виконання: постійно 
до завершення опалювального сезону

3. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
3.1. Вжити заходів із забезпечення готовності Комунального 

підприємства «Міські дороги» та Комунального підприємства електричних 
мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» до видачі матеріальних 
засобів міського матеріального резерву.

3.2. У разі погіршення погодних умов організувати розчищення доріг, 
прибирання повалених дерев, у першу чергу навколо закладів охорони 
здоров’я м. Одеси та розподільних мереж електропостачання цих закладів.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення опалювального сезону



4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради організувати:
4.1. Проведення з персоналом, який виконує роботи, пов’язані з 

експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електрогенераторів, 
додаткового інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної 
безпеки, прийомів і способів надання долікарняної допомоги потерпілим, 
ознайомлення з умовами праці, правами і пільгами щодо роботи у шкідливих 
та небезпечних умовах праці.

4.2. Забезпечити дотримання Правил безпечної експлуатації 
електроустановок та заходів безпеки персоналом при роботі з ними.

Термін виконання: постійно

5. Виконавчим органам Одеської міської ради в межах повноважень:
5.1. Організувати перевірки працездатності наявних резервних засобів 

електричного живлення та резервних матеріалів, у тому числі паливно- 
мастильних матеріалів, для забезпечення безперебійної роботи 
електрогенераторів. При проведенні перевірок дотримуватися заходів 
безпеки та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Термін виконання: 
до 15 грудня 2021 року

5.2. Забезпечити співпрацю з благодійними організаціями та 
волонтерами у пошуку резервних засобів електричного живлення, 
необхідних для використання у закладах охорони здоров’я м. Одеси

Термін виконання: 
невідкладно

6. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
6.1. Залучити державні підприємства та організації, суб’єктів 

господарювання інших форм власності до забезпечення надання 
електрогенераторів лікарням м. Одеси, дитячим закладам на території 
відповідних районів міста.

6.2. Спільно з виконавчими органами Одеської міської ради організувати 
роботу щодо визначення стаціонарних пунктів обігріву для населення в 
адміністративних будівлях та забезпечення їх роботи.

Термін виконання: постійно до 
завершення опалювального сезону

6.3. Спільно з відповідними підрозділами Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області у разі 
виникнення надзвичайної ситуації при прогнозованому різкому зниженні 
температури повітря (-10 градусів за Цельсієм та нижче) забезпечити



розгортання тимчасових пунктів обігріву та їх роботу з дотриманням 
карантинних вимог за наступними адресами у м. Одесі:

- Суворовський район -  вул. Марсельська ріг вул. Жоліо-Кюрі;
- Приморський район -  Куликове поле, 1 (зі сторони залізничного 

вокзалу);
- Київський район -  у районі вул. Академіка Глушка, 32а;
- Малиновський район -  сквер Георгія Гамова (вул. Мельницька).

■ Термін виконання: за три доби до
прогнозованого зниження температури

6.4. Спільно з Департаментом міського господарства Одеської міської 
ради, Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради забезпечити наявність у пунктах обігріву дров та 
продуктів харчування для осіб, які потребують обігріву.

6.5. Спільно з комунальними підприємствами житлово-комунального 
сервісу Одеської міської ради, керівниками ОСББ, суб’єктами 
господарювання всіх форм власності організувати та забезпечити належне 
утримання всіх елементів вуличної мережі енергопостачання на відповідних 
адміністративних територіях.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
7.1. У місцях розташування тимчасових пунктів обігріву забезпечити 

встановлення додаткових урн для сміття, своєчасний підвіз дров для обігріву, 
облаштування столами, лавками та напільними трапами.

7.2. Для забезпечення підтримки належного санітарного стану в місцях 
розташування пунктів обігріву встановити біотуалети та організувати 
проведення заходів дезінфекції об’єктів.

7.3. Організувати підготовку до належної роботи снігоприбиральної 
техніки та забезпечити належне функціонування систем життєзабезпечення 
населення міста.

7.4. Організувати роботу щодо забезпечення теплоізоляції зовнішніх 
трубопроводів систем опалення.

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури

8. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
8.1. Для надання невідкладної медичної допомоги організувати протягом 

робочого дня (з 08.00 до 18.00) чергування бригад міської служби 
невідкладної медичної допомоги Комунальної установи «Центр невідкладної 
медичної допомоги» Одеської міської ради (телефон 15-50) за викликом 
представників 6 Державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській 
області та Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції.



8.2. Організувати взаємодію з Комунальним некомерційним 
підприємством «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф» Одеської обласної ради» з метою негайного реагування 
та виїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги і доставки 
постраждалих від переохолодження та обмороження до закладів охорони 
здоров’я.

8.3. До надання стаціонарної медичної допомоги постраждалим від 
переохолодження і обмороження та особам без визначеного місця 
проживання- залучити наступні заклади: Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради та 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 11» 
Одеської міської ради, у яких організувати своєчасне кваліфіковане надання 
медичної допомоги населенню міста, постраждалим від переохолодження чи 
обмороження з дотриманням карантинних вимог.

Термін виконання: невідкладно з прийняттям 
рішення про розгортання пунктів

9. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього 
освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити освітлення пунктів обігріву із 
дотриманням заходів безпеки щодо експлуатації освітлювальних приладів.

Термін виконання: невідкладно з прийняттям 
рішення про розгортання пунктів

10. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області:
10.1. Спільно з Комунальною установою «Муніципальна варта» 

забезпечити цілодобову охорону громадського порядку в місцях 
розташування пунктів обігріву та патрулювання вулиць м. Одеси з метою 
виявлення осіб, які потребують допомоги у зв’язку з переохолодженням, та 
підтримання громадського порядку. Під час патрулювання дотримуватись 
карантинних вимог.

10.2. Посилити роботу патрульних нарядів та при значному погіршенні 
погодних умов організувати роботу з організації доставки потерпілих від 
обмороження до найближчих закладів охорони здоров’я м. Одеси, у тому 
числі із залученням бригад екстреної медичної допомоги.

Термін виконання: невідкладно з прийняттям 
рішення про розгортання пунктів

11. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Одеській області організувати розгортання тимчасових пунктів 
обігріву та цілодобове чергування рятувальників у місцях їх розташування.

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури



12. Комунальній установі «Одеський міський центр реінтеграції осіб без 
визначеного місця проживання» передбачити можливість розгортання 
додаткових місць для розміщення безпритульних осіб та у разі виникнення 
надзвичайної ситуації при прогнозованому різкому зниженні температури 
повітря сприяти розгортанню тимчасового пункту обігріву Громадської 
організації «Християнська місія «Нове життя» у районі вул. Ціолковського -  
вул. Желябова із дотриманням санітарних норм та карантинних заходів.

Термін виконання: за три доби до 
прогнозованого зниження температури

13. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
13.1. Розробити алгоритм дій посадових осіб, служб, установ та 

організацій при виявленні осіб, які потребують допомоги у зв’язку з 
переохолодженням, осіб, які мають симптоми респіраторних хвороб, та 
направляти таких осіб на відповідну перевірку (лікування) до визначених 
закладів охорони здоров’я.

13.2. Сприяти громадським організаціям, благодійним фондам та 
волонтерам у питанні надання допомоги безпритульним громадянам.

13.3. Організувати роботу міських соціальних установ у посиленому 
режимі.

Термін виконання: постійно до 
завершення опалювального сезону

14. Власникам житлового фонду державної, комунальної, приватної 
власності, комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу 
Одеської міської ради, управителям будинків:

14.1. Своєчасно залучати необхідні сили та засоби для розчищення від 
снігу, льоду та інших нагромаджень на прибудинкових та закріплених 
територіях.

14.2. Не допускати нагромаджень снігу на дахах будинків, над входами 
до будівель та над проїжджими та пішохідними зонами.

14.3. Організувати роботу щодо забезпечення теплоізоляції зовнішніх 
систем (трубопроводів) опалення житлових будинків.

15. Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради 
інформувати через засоби масової інформації населення щодо 
функціонування місць розташування пунктів обігріву та алгоритму дій при 
виявленні осіб, які потребують допомоги.

Термін виконання: невідкладно з прийняттям 
рішення про розгортання пунктів



II. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, на території міста Одеси.

З метою запобігання подальшому ускладненню епідемічної ситуації та 
поширенню на території Одеської області гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, комісія

ВИРІШИЛА:
&

16. Виконавчим органам Одеської міської ради:
16.1. Забезпечити дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» відповідно до 
встановленого «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19 на території міста Одеси.

На період дії карантинних обмежень

16.2. Вжити заходів щодо виконання та контролю за дотриманням
обмежувальних протиепідемічних заходів згідно з вимогами постанови 
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» відповідно до встановленого рівня епідемічної 
небезпеки.

На період дії карантинних обмежень

16.3. Скоригувати маршрути руху громадського транспорту з 
урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для 
забезпечення можливості переміщення працівників на роботу / з роботи.

З 18.10.2021 до стабілізації 
епідемічної ситуації

16.4. Здійснювати щоденний температурний скринінг персоналу, 
вживати заходів щодо самоізоляції усіх працівників, які мають ознаки 
гострих респіраторних захворювань.

16.5. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у 
приміщеннях, режиму регулярного провітрювання та дезінфекції приміщень.

16.6. Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із 
числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику.

На період дії карантинних обмежень



17. Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської 
ради:

17.1. Забезпечити належну комунікацію із засобами масової інформації 
з метою висвітлення інформації щодо профілактики гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, поширення серед населення відповідних інформаційних 
матеріалів.

17.2. Сприяти широкому висвітленню інформації щодо обмежувальних 
заходів -відповідно до запровадженого рівня епідемічної небезпеки на 
території міста у засобах масової інформації. ,

17.3. Сприяти оприлюдненню тематичної соціальної реклами на 
вебресурсах.

На період дії карантинних обмежень

18. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної 
поліції, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області 
забезпечити:

18.1. Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКК-СоУ-З» відповідно до 
запровадженого «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. ,

18.2. Контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з 
підтвердженими випадками захворювання на гостру респіраторну хворобу 
СОУЮ-19, спричинену коронавірусом 8АКГ>-СоУ-2.

18.3. За участю виконавчих органів Одеської міської ради контроль за 
виконанням протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських 
перевезень.

На період дії карантинних обмежень

19. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби 
в Одеській області посилити державний нагляд (контроль) за 
дотриманням санітарного законодавства, здійсненням протиепідемічних 
заходів закладами дошкільної освіти, закладами громадського харчування, 
фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що надають послуги з 
розміщення, об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами 
товарів тощо.

На період дії карантинних обмежень



III. Про внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної 
громади на 2021 рік (листи Департаменту фінансів Одеської міської ради 
від 12 жовтня 2021 року № 04-14/287/1686 та від 13 жовтня 2021 року 
№ 04-14/293/1700).

Слухали заступника міського голови -  директора Департаменту фінансів 
Одеської міської ради Світлану Бедрегу щодо внесення змін до бюджету 
Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме стосовно 
наступного.

У зв’язку із швидким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2, серед населення міста 
Одеси, згідно із розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної інфекції СОУШ-19, 
від 08 жовтня 2021 року № 65 «Про затвердження змін до Переліку закладів 
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2», до Переліку включено наступні заклади охорони здоров’я 
м. Одеси:

- КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради;
- КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради;
- КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради;
- КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради;
- КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради;
- КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради;
-КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради.
З метою неухильного дотримання вимог, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 
захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, Департаментом 
охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції щодо внесення 
змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік 
у частині визначення додаткових бюджетних призначень (на жовтень) 
у загальній сумі 15 193 000 грн, у тому числі для:

1) продовження строку забезпечення харчуванням медичних працівників 
закладів охорони здоров’я, які надають в умовах стаціонарного лікування 
медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», -  1.143 000 грн, у тому числі 
за закладами:

- КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради -  
850 200 грн;

-КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради -  
46 300 грн;

- КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради -  87 000 грн;
- КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради -  49 000 грн;
- КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради -  

82 500 грн;



- КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради -  28 000 гри;
2) забезпечення фінансовими ресурсами проведення виплат відповідно 

до розпорядження 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЛ8-СоУ-2», а саме виплат муніципальної надбавки працівникам за роботу 
з хворими на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19 -  12 580 000 грн, у 
тому числі за закладами:

-КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради -  
6 000 000 грн;

-КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради -  
1 000 000 грн;

- КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради -  3 000 000 грн;
- КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради -  500 000 грн;
- КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради -  

500 000 грн;
-КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради -  

1 000 000 грн;
- КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради -  500 000 грн;
- КНП «Міський центр невідкладної медичної допомоги» Одеської 

міської ради -  80 000 грн;
3) проведення додаткової виплати заробітної плати працівникам 

мобільних медичних бригад з проведення заборів зразків біологічних 
матеріалів від пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу 
СОУГО-19 відповідно до розпорядження міського голови 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, КНП «Міський 
центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради» -  
370 000 грн;

4) забезпечення наявності кисню у КНП «Міська клінічна інфекційна 
лікарня» Одеської міської ради необхідно встановлення додаткового 
кріоциліндра -  1 100 000 грн.

Визначення додаткових бюджетних призначень пропонується за рахунок 
зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) 
за головним розпорядником бюджетних коштів -  Департаментом фінансів 
Одеської міської ради за КПКВКМБ 3718881 «Надання коштів для 
забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії» у сумі 15 193 000 грн.

Довідково: Відповідно до встановленого графіка з 2013 року 
КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснює погашення позик двічі 
на рік  -  до 15 квітня та до 15 жовтня. Станом на 11 жовтня 2021 року 
КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснено виплати на виконання



боргових зобов’язань. Виплати, пов’язані з виконанням гарантійних 
зобов ’язань, не здійснювались.

Для повноцінного функціонування вірусологічного відділу клініко- 
діагностичної лабораторії та для можливості розширення спектра досліджень 
методом ПЛР у КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» ОМР існує 
потреба в закупівлі ампліфікатора на суму 1 365 400 грн та у зв’язку з 
підготовкою відкриття відділення в КНП «Міська лікарня № 8» ОМР для 
надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, 
спричинену коронавірусом БАКБ-СоУ-^, виникла потреба у проведенні робіт 
з реконструкції та монтажу системи зовнішнього киснепостачання 
на суму 247 000 грн. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради 
надані пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень у межах 
затвердженої суми за КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я».

У зв’язку із швидким розповсюдженням коронавірусної хвороби серед 
населення міста Одеси та з метою забезпечення безперебійного та якісного 
електропостачання у закладах охорони здоров’я -  КНП «Міська клінічна 
інфекційна лікарня» Одеської міської ради та КНП «Дитяча міська клінічна 
лікарня № 3» Одеської міської ради, Департаментом охорони здоров’я 
Одеської міської ради надані наступні пропозиції щодо перерозподілу 
бюджетних призначень за КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я».

1. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету 
розвитку):

- КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»
(найменування об’єкта бюджету розвитку: «Капітальний ремонт
КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26А») у сумі 2 000 000 грн;

- КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»
(найменування об’єкта бюджету розвитку: «Капітальний ремонт
КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради за 
адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5») у сумі 7 000 000 грн.

2. Збільшити бюджетні призначення загального фонду:
- КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» за напрямом «Оплата послуг (крім комунальних)» 
у сумі 2 000 000 грн;

- КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню» за напрямом «Оплата послуг (крім комунальних)»
у сумі 7 000 000 грн.

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

ВИРІШИЛА:

20. Погодити надані пропозиції по внесенню змін до бюджету Одеської 
міської територіальної громади на 2021 рік.



21. Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект 
розпорядження міського голови «Про внесення змін до бюджету Одеської 
міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи вимоги пункту 16 
рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VIII 
«Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік».

Термін виконання: невідкладно

22. Про- виконання заходів цього протокольного рішення 
проінформувати Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
у визначені строки письмово та на електронні пошти: bezpeka@omr.gov.ua, 
odunscz@omr.gov.ua.

23. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Геннадій ТРУХАНОВ

Сергій БАГДОНАС
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