
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
«05» квітня 2021 року

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

Слухали:
І. Про внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної 

громади на 2021 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради 
від 02 квітня 2021 року № 04-14/89/543).

Слухали заступника міського голови -  директора Департаменту фінансів 
Одеської міської ради Бедрегу Світлану Миколаївну щодо внесення змін до 
бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме, 
зважаючи на збільшення у м. Одесі захворюваності населення на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
невідкладну необхідність збільшення койкового фонду з підключенням до 
централізованої системи киснезабезпечення, визначити Управлінню 
капітального будівництва Одеської міської ради додаткові бюджетні 
призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1517322 
«Будівництво медичних установ та закладів» у сумі 1 000 000 грн 
(найменування об’єкту бюджету розвитку - «Проектування та капітальний 
ремонт інженерних мереж медичних газів Міської клінічної лікарні № 1 
Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32»),

Визначення бюджетних призначень здійснити за рахунок відповідного 
зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за 
КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» (найменування об’єкту бюджету розвитку -  «Видатки на 
проведення заходів щодо зниження ризику інфікування та попередження 
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у м. Одесі (нерозподілені видатки)» 
(головний розпорядник бюджетних коштів -  Департамент фінансів Одеської 
міської ради).

Заслухавши зазначені пропозиції, комісія

mailto:odunscz@omr.gov.ua


ВИРІШИЛА:

1. Погодити надані Департаментом фінансів Одеської міської ради 
пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної 
громади на 2021 рік.

I. 2. 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-УІІІ «Про бюджет 
Одеської міської територіальної громади на 2021 рік».

Термін виконання: невідкладно.

II. Щодо організації підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період 
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, Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, 
затверджених рішенням Одеської міської ради від 05 квітня 2007 року 
№ 1133-У, на виконання розпорядження міського голови від 29 березня 
2021 року № 195 «Про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в 
період курортного сезону 2021 року та забезпечення вільного доступу на їх 
території», з метою забезпечення виконання норм чинного законодавства 
України у сфері охорони життя людей на водних об'єктах, комісія

ВИРІШИЛА:
' ¥

2. Затвердити найменування та перелік місць масового відпочинку людей 
на водних об’єктах міста Одеси відповідно до додатка.

3. Надати Головному управлінню ДСНС України в Одеській області, 
Управлінню Укртрансбезпеки в Одеській області, Комунальній установі 
«Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» до врахування в роботі 
перелік місць масового відпочинку людей на водних об’єктах.

4. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради:

4.1. Забезпечити уточнення найменувань та меж пляжів природного 
походження, берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів, берегової 
території, що прилягає до водних об’єктів, призначених для масового 
відпочинку людей.

Термін виконання: постійно

4.2. Щорічно до 15 березня надавати перелік місць масового відпочинку 
людей на водних об’єктах до секретаріату комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської 
міської ради.



5. 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, ос1ип5сг@отг.gov.ua.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії

Г.Л. Труханов

С.Ю. Багдонас
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Додаток
до протоколу № 5 
позачергового засідання 
комісії з питань ТЕБ і НС 
Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від «05» квітня 2021 року

Перелік місць масового відпочинку людей 
на водних об’єктах міста Одеси:

1. Пляж «Лузанівка-1» -  від ДЦ «Молода гвардія» до пров. Академіка 
Векслера.

2. Пляж «Ланжерон» -  від траверсу № 1 до траверсу №5(1 черга ПЗС).
3. Пляж «Отрада» -  від траверсу № 5 до траверсу №7(1 черга ПЗС).
4. Пляж «Дельфін» -  ділянки:
- від траверсу № 9 до бази-стоянки маломірного флоту № 176;
-від траверсу № 10-а до траверсу № 11 (1 черга ПЗС);
- від траверсу № 11 до траверсу № 12(1 черга ПЗС);
- від траверсу 12 до траверсу 12-а.
5. Пляж «Аркадія» -  від траверсу № 18 (1 черга ПЗС) до траверсу № З 

(2 черга ПЗС) (окрім площі залізобетонного берегоукріплення, між траверсами 
№ 2 та№  3).

6. Пляж «Чайка» -  ділянки:
- від траверсу № 4 (2 черга ПЗС) до траверсу № 5 (2 черга ПЗС);
- від траверсу № 6 (2 черга ПЗС) до траверсу № 6-6 (2 черга ПЗС).
7. «Пляж для інвалідів» -  від траверсу № 6-6 до траверсу № 7-а 

(2 черга ПЗС).
8. Пляж «Курортний» -  від траверсу № 7-а до траверсу № 14 

(2 черга ПЗС).
9. Пляж «Золотий Берег» -  від траверсу № 14 до траверсу № 17 

(2 черга ПЗС).
10. Пляж «Великофонтанський» -  від траверсу № 17 (2 черга ПЗС) до 

траверсу № 18-а.
11. Пляж «Монастирський» -  від траверсу № 1 (3 черга ПЗС) до 

траверсу № З (3 черга ПЗС).
12. Пляж «Дача Ковалевського» -  від вул. Польової до бази-стоянки 

маломірного флоту № 130.
13. Пляж «Чорноморка» -  від бази-стоянки суден маломірного флоту 

№ 129 до спуску до моря, 80 метрів південніше пров. Ушакова.

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


