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позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
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І. Щодо продовження здійснення контролю за виконанням 
карантинних заходів та запобігання поширенню на території міста 
Одеси гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

З метою запобігання поширенню на території міста Одеси та Одеської 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням епідемічної ситуації у регіоні, 
відповідно до 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 COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (далі -  постанова № 1236), у зв’язку із 
необхідністю запровадження посилених заходів контролю за дотриманням 
на території міста встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, 
готовності закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 
виявлення та реєстрації осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до 
стандартів Міністерства охорони здоров’я України, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради:
1.1. Забезпечити неухильне дотримання та контроль карантинних 

обмежень відповідно до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, 
визначених постановою № 1236.

1.2. Посилити роз’яснювальну роботу серед підлеглих та мешканців міста 
щодо дотримання карантинних обмежень і обов'язкового їх виконання.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення карантинних заходів.
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2. Суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що ведуть 
свою господарську діяльність на території міста Одеси:

2.1. Забезпечити виконання та дотримання приписів постанови № 1236, 
протиепідемічних заходів, затверджених Головним санітарним лікарем 
України, що визначають особливості продовження господарської діяльності 
на період карантину, інших актів та рішень з питань протиепідемічних 
заходів.

2.2. Забезпечити припинення та недопущення проведення дискотек, 
роботи розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів з 
організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, 
майстер-класів, публічних подій тощо.

2.3. Провести роз’яснювальну роботу щодо заборони перебування у 
громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих 
засобів індивідуального захисту.

Термін виконання: постійно на період 
проведення карантинних заходів.

3. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради забезпечити:

3.1. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному 
транспорті (трамвай, тролейбус), у кількості не більшій, ніж кількість місць 
для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного 
засобу та визначена в реєстраційних документах на такий транспортний 
засіб.

3.2. У межах повноважень забезпечити посилення контролю за 
застосуванням засобів індивідуального захисту (маски, респіратори) у 
громадському транспорті водіями та пасажирами.

Термін виконання: постійно на період 
проведення карантинних заходів.

4. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
4.1. Провести відповідні засідання комісій ТЕБ і НС, на яких прийняти 

рішення щодо неухильного дотримання карантинних обмежень «помаранчевого» 
рівня епідемічної небезпеки, визначених постановою № 1236.

4.2. Посилити на підпорядкованих адміністративних територіях роботу 
моніторингових груп зі здійснення перевірок діяльності продовольчих 
ринків, торгово-розважальних центрів, супермаркетів, ресторанів, барів тощо 
щодо дотримання карантинних вимог.

Термін виконання: постійно на період 
проведення карантинних заходів



5. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській 
області, Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції, Г оловному управлінню Держпродспоживслужби в 
Одеській області:

5.1. Посилити заходи з контролю за дотриманням вимог постанови 
№ 1236 у закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, нічних 
клубах тощо), торговельно-розважальних центрах, супермаркетах, на 
продовольчих ринках та інших об’єктах з масовим перебуванням людей; 
особливу увагу звернути на територію узбережжя міста Одеси.

5.2. Вжити превентивних заходів, спрямованих на дотримання 
карантинних правил, організувати проведення підпорядкованими 
підрозділами додаткової роз’яснювальної роботи серед підприємців, 
керівників підприємств, організацій та установ, що надають послуги значній 
кількості громадян.

Термін виконання: постійно на період 
проведення карантинних заходів

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради посилити в засобах масової інформації роз’яснювальну роботу серед 
мешканців щодо необхідності виконання карантинних обмежень і 
обов'язкового їх дотримання.

Термін виконання: постійно на період 
проведення карантинних заходів

II. Про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у 
м. Одесі під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2021 року.

З метою підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів з масовим 
перебуванням людей у весняно-літній період 2021 року та створення 
сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної 
безпеки на території м. Одеси, враховуючи вимоги протоколу № 10 
від 12 березня 2021 року чергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протоколу № 4 
від 11 березня 2021 року засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації, 
комісія

ВИРІШИЛА:

7. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
7.1. Провести районні засідання комісії ТЕБ і НС щодо забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки під час весняно-літнього пожежного 
небезпечного періоду у районі з обов’язковим залученням представників 
районних відділів ГУ ДСНС України в Одеській області та керівників 
організацій, підприємств, установ незалежно від форм власності.

Термін виконання: до ЗО березня 2021 року.



7.2. Вжити заходів щодо безумовного дотримання Правил пожежної 
безпеки в парках та рекреаційних зонах та їх очищення від захаращення.

7.3. Заборонити спалювання порубкових решток у суху і вітряну погоду 
та за межами спеціально обладнаних майданчиків.

Термін виконання: постійно, протягом 
пожежонебезпечного періоду.

7.4. Зобов’язати власників та користувачів земельних ділянок утримувати у 
безпечному протипожежному стані території, категоричної заборони 
розпалювання багать та спалювання сміття поблизу парків, звалищ будівель 
та вживати вичерпних заходів із запобігання виникненню пожеж та 
своєчасного їх гасіння на початковому етапі.

Термін виконання: постійно, протягом 
пожежонебезпечного періоду.

8. Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради розглянути на 
засіданні комісії ТЕБ і НС питання забезпечення протипожежного захисту 
небезпечних промислових підприємств та трубопроводів, що знаходяться у 
районі полів фільтрації, під час весняно-літнього пожежонебезпечного 
періоду.

Термін виконання: до ЗО березня 2021 року.

9. Суб’єктам господарювання усіх форм власності, що ведуть свою 
господарську діяльність на території міста Одеси:

9.1. Організувати для всіх підпорядкованих об’єктів порядок (систему) 
оповіщення про пожежу та дій працівників у разі виявлення пожежі, вивісити 
на видних місцях таблички із зазначенням телефонних номерів для виклику 
аварійних служб.

Термін виконання: до 01 травня 2021 року.

9.2. Заборонити зберігання горючих відходів у складських приміщеннях 
та на господарських територіях, горищах та підвалах; спалювання біля 
будівель та споруд сміття, побутових та виробничих відходів; їх утилізацію 
здійснювати тільки у спеціально відведених для цього місцях.

Термін виконання: постійно.

9.3. Забезпечити:
- працездатність та справний стан джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання;
- утримання в належному стані первинних засобів пожежогасіння, 

укомплектування протипожежних щитів.



9.4. Організувати проведення об’єктових навчань (тренувань) для підвищення 
готовності персоналу до порядку дій при пожежі, навченості при 
користуванні первинними засобами пожежогасіння.

10. ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» вжити заходів щодо 
приведення у робочий стан пожежних гідрантів, які встановлені на 
трубопровідних системах централізованого водопостачання.

Термін виконання: постійно.

11. Суб’єктам господарювання, які обслуговують житловий фонд, 
забезпечити вивіз твердих побутових відходів із закріпленої території, 
збирання сміття тільки у сміттєві контейнери; не допускати загоряння сміття 
біля сміттєвих контейнерів.

Термін виконання: згідно з 
графіком вивозу сміття, постійно.

12. Суб’єктам господарювання, що знаходяться у районі полів фільтрації:
12.1. Заборонити спалювання сміття і відходів на території підприємств 

(усі горючі відходи і сміття протягом робочого дня вивозити за територію 
підприємства на визначені сміттєзвалища).

12.2. Регулярно організовувати скошування та вивезення трави (очерету) 
на території підприємств і навколо нього (на відстані не менше 100 м).

12.3. Заборонити зберігання висушеної трави (очерету) на території 
підприємства і навколо нього (на відстані ближче 100 м).

щ
Термін виконання: постійно.

13. Доручити Департаменту міського господарства Одеської міської ради, 
районним адміністраціям Одеської міської ради спільно з 6 Державним 
пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Одеській області 
довести дане рішення до відома суб’єктів господарювання усіх форм 
власності, які обслуговують житловий фонд та забезпечують утримання і 
благоустрій зеленої зони міста.

14. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради посилити 
проведення роз’яснювальної роботи серед учнів закладів загальної середньої 
освіти про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у лісових і 
лісопаркових масивах та категоричної заборони самовільного випалювання 
рослинності або її залишків.

15. Управлінню Держпродспоживслужби в м. Одесі спільно з Департаментом 
охорони здоров’я Одеської міської ради:

15.1. У разі ускладнення санепідситуації забезпечити оперативне 
епідрозслідування та організацію протиепідемічних заходів при масових 
харчових отруєннях.

15.2. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з 
питань профілактики харчових отруєнь, інфекційних захворювань та 
вірусних гепатитів.



16. Доручити Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю 
Одеської міської ради спільно з 6 Державним пожежно-рятувальним загоном 
ГУ ДСНС України в Одеській області проводити інформаційно- 
роз’яснювальну роботу серед населення з питань пожежної безпеки через 
офіційний сайт Одеської міської ради та інші засоби масової інформації, 
а також на об’єктах з масовим перебуванням людей, використовуючи 
радіовузли.

Термін виконання: постійно.

17. Рекомендувати 6 Державному пожежно-рятувальному загону 
ГУ ДСНС України в Одеській області з метою попередження і ліквідації 
наслідків пожеж у житловому секторі, лісопаркових зонах, недопущення 
самовільного випалювання населенням рослинності або її залишків та 
твердих побутових відходів забезпечити:

17.1. Проведення рейдів із залученням працівників екологічної інспекції, 
Департаменту міського господарства Одеської міської ради, районних 
відділів поліції Головного управління Національної поліції в Одеській 
області, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції, районних відділів ГУ ДСНС України в Одеській області 
щодо контролю за несанкціонованим самовільним випалюванням 
рослинності або її залишків, розведенням вогнищ у невідведених та 
спеціально не пристосованих для цього місцях, забезпечити належний 
контроль за виконанням вимог природоохоронного законодавства України та 
пожежної безпеки. У разі виявлення таких фактів вживати відповідних 
заходів реагування та висвітлювати інформацію у засобах масової 
інформації. т

Термін: з 05 квітня 2021 року.

17.2. Доведення до населення міста Правил пожежної безпеки України 
протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2021 року у 
житловому секторі та на території лісопаркових зон.

Термін виконання: постійно.

17.3. Інформування населення та проведення роз’яснювальної роботи щодо 
заборони випалювання рослинності або її залишків на території міста і 
лісопаркових масивів. Висвітлювати факти і події, пов'язані з порушенням 
правил пожежної безпеки та притягненими до відповідальності порушників 
за статтею 77-1 «Самовільне випалювання рослинності або її залишків» 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою упередження 
таких дій з боку інших осіб.

Термін виконання: постійно.

17.4. Організацію щоденного моніторингу ситуації з питань пожежної 
безпеки у місті, а із урахуванням погодних умов -  посилити моніторинг 
ситуації в екосистемах, особливу увагу приділяючи вихідним і святковим 
дням.

Термін виконання: постійно.



III. Про стан підготовки місць масового відпочинку на воді 
у м. Одесі до курортного сезону 2021 року відповідно до Правил охорони 
життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № ЗОЇ.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць 
масового відпочинку населення на водних об'єктах», з метою забезпечення 
охорони життя людей на пляжах під час проведення курортного сезону 
2021 року на території м. Одеси, комісія

ВИРІШИЛА:

18. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити безумовне 
виконання вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року 
№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 
2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах» та наказу Міністерства внутрішніх 
справ України від 10 квітня 2017 року № ЗОЇ «Про затвердження 
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».

Термін виконання: невідкладно.

19. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку 
узбережжя Одеської міської ради спільно з Департаментом екології та 
розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради підготувати проект 
розпорядження міського голови «Про заходи з підготовки пляжів міста 
Одеси до роботи в період курортного сезону 2021 року та забезпечення 
вільного доступу на їх територію».

Термін виконання: невідкладно.

20. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 
дотримання вимог розділу VI Правил охорони життя людей на водних 
об'єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 10 квітня 2017 року № 301, при купанні дітей під час походів, 
прогулянок, відпочинку, організованих підпорядкованими закладами освіти.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.

21. Управлінню Держпродспоживслужби в м. Одесі забезпечити 
дотримання санітарно-епідеміологічних норм у місцях масового відпочинку 
на пляжах під час курортного сезону 2021 року.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.



22. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку 
узбережжя Одеської міської ради, КП Одеської міської ради «Узбережжя 
Одеси» з метою профілактики випадків загибелі людей на воді організувати:

22.1. Встановлення інформаційних щитів у місцях відпочинку людей на 
пляжах.

Термін виконання: до початку купального сезону.

22.2. Інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань 
дотримання правил поведінки на воді та користування зонами відпочинку на 
пляжах через офіційний сайт Одеської міської ради та інші засоби масової 
інформації, а також на об’єктах з масовим перебуванням людей, 
використовуючи радіовузли.

Термін виконання: постійно.

23. Головам Київської районної адміністрації Одеської міської ради, 
Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та Суворовської 
районної адміністрації Одеської міської ради провести засідання комісії з 
питань ТЕБ і НС з обов’язковим залученням начальників районних відділів у 
м. Одесі ТУ ДСНС України в Одеській області та заслухати керівників 
організацій, підприємств, установ незалежно від форм власності щодо 
підготовки до нового купального сезону у м. Одесі та проаналізувати стан 
справ, пов’язаних із загибеллю людей на воді.

Термін виконання: до 25 травня 2021 року.

24. Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської 
міської ради»:

24.1. Провести обстеження підводної частини міських громадських 
пляжів щодо виявлення предметів у підводній частині пляжів, що можуть 
травмувати відпочивальників.

24.2. Організувати підготовку рятувальних постів та укомплектування їх 
майном та інвентарем протягом всього купального сезону.

24.3. Забезпечити підготовку плавзасобів до використання у період 
купального сезону 2021 року.

24.4. Організувати відповідну підготовку матросів-рятувальників Комунальної 
установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».

24.5.3 метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
організувати здійснення контролю та перевірки функціонування рятувальних 
служб на усіх пляжах міста, включаючи орендованих, у разі виявлення 
недоліків вживати необхідних заходів реагування в межах повноважень.

Термін виконання: до ЗО травня 2021 року.



24.6. Здійснювати пропаганду заходів безпеки, дотримання правил 
поведінки людей під час відпочинку на водних об’єктах, здорового способу 
життя, навчання з надання першої медичної допомоги й елементарних 
заходів порятунку людей на воді.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.

25. Керівникам, які використовують водні об’єкти з виробничою, 
фізкультурно-оздоровчою метою або для відпочинку людей:

25.1. Підготувати водні об’єкти (пляжі) до масового відпочинку людей з 
отриманням документів щодо обстеження й очищення дна акваторії водного 
об’єкта, у тому числі:

паспорта підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта); 
акта водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта); 
карти виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об’єкта);

- акта про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії 
пляжу (водного об’єкта).

25.2. Утворити в місцях масового відпочинку населення поблизу водних 
об’єктів сезонні рятувальні пости та вжити заходів для забезпечення їх 
рятувальним оснащенням.

Термін виконання: до 01 травня 2021 року.

25.3. Розробити схеми під’їзних шляхів та спусків на воду рятувальних 
засобів зі встановленням відповідних покажчиків (табличок) «Для аварійно- 
рятувальних служб».

Щ

Термін виконання: до 01 травня 2021 року.

25.4. Убезпечити відпочивальників на узбережжі м. Одеси у період 
курортного сезону 2021 року.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.

25.5. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі в 
засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки на воді. 
Організувати періодичну трансляцію інформації про застереження, визначені 
місця для купання, де купання категорично заборонено.

Термін: постійно, під час купального сезону.

IV. Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення м. Одеси у весняно-літній період 2021 року.

З метою вжиття відповідних запобіжних заходів щодо збереження 
здоров’я населення міста, забезпечення стабільної епідемічної ситуації та 
недопущення епідемічних ускладнень з інфекційних хвороб та харчових 
отруєнь у весняно-літній період 2021 року, комісія



ВИРІШИЛА:

26. Районним адміністраціям Одеської міської ради, Департаменту 
охорони здоров’я Одеської міської ради, Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради, Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради, Департаменту міського господарства Одеської міської 
ради, Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради, Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради за своїми напрямами роботи та в межах повноважень:

26.1. Посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері 
поводження з побутовими відходами (організація їх утилізації, санітарної 
очистки території, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування місць 
захоронения твердих побутових відходів, проведення профілактичної 
дезінфекції).

Термін виконання: постійно.

26.2. Вживати заходів щодо недопущення стихійної торгівлі 
продовольчими товарами та забезпечити виконання заходів щодо ліквідації 
та недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території 
міста.

Термін виконання: постійно.

26.3. Здійснювати інформування населення щодо заходів з профілактики 
інфекційних захворювань та гострих кишкових інфекцій.

Термін виконання: постійно.

27. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій, на 
балансі яких утримуються заклади оздоровлення та відпочинку, керівникам 
закладів оздоровлення і відпочинку всіх форм власності, що ведуть свою 
господарську діяльність на території міста Одеси, Департаменту охорони 
здоров’я Одеської міської ради забезпечити:

27.1. Підготовку закладів оздоровлення та відпочинку, місць масового 
відпочинку на водних об’єктах та рекреаційних зон загального користування 
населення у літній період, забезпечивши дотримання санітарних норм і 
правил, встановлених чинним законодавством України.

Термін: до 01 травня 2021 року.

27.2. Проведення необхідних дезінфекційних, дезінсекційних та 
дератизаційних заходів.

Термін: до 01 травня 2021 року.



27.3. Контроль за роботою харчоблоків, дотриманням норм харчування, 
температурного режиму у приміщеннях, фізичним вихованням і 
загартовуванням дітей, дотриманням фізіологічних норм навантаження під 
час проведення спортивних змагань і трудової діяльності.

Термін виконання: постійно.

У. Щодо запобігання загрозі виникнення надзвичайної ситуації в районі 
житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9.

Відповідно до висновку Одеської державної академії будівництва та 
архітектури від 24 червня 2020 року зауважено на недостатній стан стійкості 
схилу та надано рекомендації щодо улаштування підпірної стіни. За умови 
дотримання рекомендацій висновку підпірна стіна може бути
прийнята до провадження робіт як протизсувне та протиобвальне
спорудження.

З метою недопущення погіршення технічного стану житлового будинку, 
розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9, комісія

ВИРІШИЛА:

28. Доручити Приморській районній адміністрації Одеської міської ради 
забезпечити координацію проведення подальших заходів щодо забезпечення 
організації виконання будівельних робіт з укріплення підпірної стіни, 
розташованої за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 10.

29. Приморській районній адміністрації Одеської міської ради:
29.1. Провести засідання комісії з питань ТЕБ і НС із залученням

спеціалістів ГУ ДСНС України в Одеській області, представників
громадськості, забудовника з питань відповідного реагування та 
врегулювання ситуації, що склалася з житловим будинком, розташованим за 
адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9, з метою запобігання загрозі виникнення 
надзвичайної ситуації.

29.2. За можливістю забезпечити укладення тристороннього меморандуму 
за участю забудовника, мешканців прилеглих будинків та Приморської 
районної адміністрації Одеської міської ради.

Термін: до 01 травня 2021 року.

30. Управлінню державного архітектурного-будівельного контролю Одеської 
міської ради спільно з Управлінням інженерного захисту території міста та 
розвитку узбережжя Одеської міської ради:

30.1. У межах повноважень вжити необхідних заходів щодо забезпечення 
внесення змін до проектно-технічної документації на проведення підготовчих 
робіт на будівельному майданчику, розташованому за адресою: м. Одеса, 
Військовий узвіз, 10.



30.2. Надати всебічну допомогу Приморській районній адміністрації 
Одеської міської ради із вирішення питань з недопущення погіршення 
технічного стану житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, 
вул. Гоголя, 9.

Термін: до завершення практичних робіт.

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

32. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

С.Ю. Багдонас
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