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ПРОТОКОЛ № 29
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«07» серпня 2020 року

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

Слухали:
І. Щодо ліквідації наслідків події з танкером-бункерувальником 

«DELFI».

Внаслідок аварійної морської події, яка виникла в період 
з 20 по 22 листопада 2019 року через складні погодні умЬви та незадовільний 
стан судна, на мілину берегової межі пляжу «Дельфін» винесло танкер 
«DELFI» з трьома членами екіпажу на борту.

Протоколом № 117-20 засідання експертної комісії з визначення рівнів 
та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій від 27 липня 2020 року, відповідно до підпункту 1 пункту 6 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, 
Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 ситуацію, 
що виникла на території Одеської області внаслідок аварії з танкером- 
бункерувальником «DELFI», було класифіковано як надзвичайну ситуацію 
техногенного характеру (код НС 10141-НС, внаслідок аварії на вантажному 
судні) місцевого рівня.

Керуючись вшцевикладеним, на підставі статей 75 та 76 Кодексу цивільного 
захисту України, з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації комісія

ВИРІШИЛА:

1. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими 
невідкладними роботами під час виникнення надзвичайної ситуації місцевого 
рівня, у зв’язку з відпусткою, перебуванням на лікарняних та дотриманням
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карантинних вимог, направлених на боротьбу з поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
значної кількості членів виконавчого комітету Одеської міської ради визнати 
необхідним призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації розпорядженням міського голови -  першого заступника міського 
голови Підгайного Сергія Григоровича.

2. Доручити департаменту екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради провести розрахунки щодо нанесення шкоди 
навколишньому природному середовищу з початку події до повної ліквідації 
наслідків аварії з танкером-бункерувальником «ОЕЬП». Висновки та 
розрахунки надати керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради на електронні адреси: 
Ьегрека@отг.gov.ua, обишс2@отг.gov.ua.

З. Доручити управлінню інженерного захисту території міста та 
розвитку узбережжя Одеської міської ради отримати акт обстеження 
берегозахисної споруди комунальної установи «Рятувально-водолазна 
служба Одеської міської ради» та вжити заходів щодо розрахунку нанесення 
збитків.

Термін до завершення проведення 
робіт з ліквідації наслідків

II. Про вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та подолання 
наслідків надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру 
на території міста Одеси та підготовки до осінньо-зимового періоду 
комісія

ВИРІШИЛА:

4. Виконавчим органам Одеської міської ради у межах компетенції:
4.1. Уточнити склад, функціонування та роботу евакуаційних комісій 

на відповідних територіях. За необхідності підготувати відповідні розпорядчі 
документи щодо їх уточнення та у разі необхідності -  доопрацювання. 
Спланувати заходи щодо можливого проведення евакуації місцевого 
населення із зон (районів міста) можливого підтоплення, аварії на потенційно 
небезпечних об’єктах.

4.2. Уточнити складові номенклатури об’єктових матеріальних резервів 
та складові номенклатури міського матеріального резерву, які призначені для 
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до 
Планів реагування на надзвичайні ситуації.



4.3. Привести у готовність сили та засоби, які можуть бути залучені 
для протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації (події), зокрема 
у разі затоплення (підтоплення) зон (районів міста) під час можливого 
прориву дамби Хаджибейського лиману.

4.4. Посилити контроль за протипожежним станом будівель і споруд, 
у першу чергу закладів охорони здоров’я та закладів освіти міста Одеси. 
Здійснити моніторинг наявності та функціонування систем протипожежного 
захисту в закладах освіти міста Одеси.

4.5. 3 дотриманням карантинних вимог провести інструктажі з особовим 
складом про необхідність дотримання протипожежних заходів.

4.6. Організувати здійснення заходів державного контролю за станом 
протипожежної безпеки перед початком навчального року. Забезпечити 
дотримання вимог епідеміологічної безпеки під час проведення зазначених 
перевірок.

4.7. Організувати в межах повноважень необхідні температурні умови 
функціонування закладів охорони здоров’я та закладів освіти міста Одеси.

4.8. Організувати надійність та стале функціонування систем 
життєзабезпечення та котелень (тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та 
водовідведення).

Невідкладно.

5. Філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»:
5.1. Продовжити виконання ремонтних робіт пожежних гідрантів 

відповідно до графіка ремонтних робіт на 2020 рік, надалі не допускати 
відхилення від графіка виконання ремонтних робіт. , ^ ‘

5.2. Провести моніторинг відповідності об’єктів хлорного господарства 
щодо дотримання нормативних вимог до їх улаштування, експлуатації та 
забезпечення гіпохлоридом (аналогом).

Термін до ЗО грудня 2020 року

6. Рекомендувати 6 Державному пожежно-рятувальному загону 
ГУ ДСНС України в Одеській області:

6.1. Посилити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання 
суб’єктами господарювання, що ведуть свою господарську діяльність на 
території міста Одеси, заходів протипожежної безпеки, особливу увагу 
звернути на проведення відповідної роботи в закладах освіти міста Одеси 
всіх форм власності, на об’єктах, що надають послуги з харчування, 
у торговельних мережах, які мають газове обладнання.

6.2. Спільно з АТ «Одесаобленерго» визначити об’єкти, які не 
підлягають відключенню від електроенергії, та вжити заходів для 
забезпечення безперебійної подачі електроенергії, у першу чергу закладів 
охорони здоров’я міста Одеси.

Термін до 01 жовтня 2020 року



7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, керівникам 
комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської 
ради, керівнику керуючої компанії «Суворовський», головам ОСББ, 
керівникам суб’єктів господарювання всіх форм власності в межах 
компетенції:

7.1. Систематично проводити очищення підвальних та горищних 
приміщень житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури. 
Не допускати скупчення сміття та забезпечити його своєчасне вивезення з 
дотриманням правил пожежної безпеки.

7.2. Провести додаткові інструктажі працівників, які допущені до 
вогневих робіт.

7.3. Організувати навчання населення правилам пожежної безпеки за 
місцем проживання, встановлення куточків протипожежної тематики.

7.4. Організувати підготовку та готовність техніки, яку планується 
задіяти для розчистки доріг, до оперативного реагування на наслідки 
погіршення погодних умов, необхідну кількість піщано-соляної суміші, 
накопичення запасу паливно-мастильних матеріалів.

7.5. Організувати створення комісій з перевірки готовності до 
опалювального сезону згідно з вимогами нормативних документів та вжити 
дієвих заходів з підготовки теплових господарств до опалювального сезону.

7.6. Вжити заходів з організації цілодобового чергування аварійних 
бригад житлово-комунального сервісу на базі комунальних підприємств 
Одеської міської ради.

Термін до 01 жовтня 2020 року

8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради організувати здійснення перевірок та вести постійний 
контроль щодо наявності та працездатності засобів пожежогасіння в 
міському комунальному транспорті.

9. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради 
налагодити системну роботу з малозахищеними верстами населення, 
неблагонадійними, багатодітними сім’ями, одинокими громадянами та 
особами з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги. 
Забезпечити безперебійне функціонування закладів і установ соціальної 
сфери.

Термін до 01 жовтня 2020 року

III. Про забезпечення самопредставництва комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради у судових засіданнях посадовими 
особами юридичного департаменту Одеської міської ради.

Слухали директора юридичного департаменту Одеської міської ради 
Поповську Інну Петрівну.

З метою забезпечення самопредставництва комісії в суді посадовими 
особами юридичного департаменту Одеської міської ради комісія



ВИРІШИЛА:

10. Затвердити список посадових осіб юридичного департаменту 
Одеської міської ради, які без додаткового уповноваження можуть 
представляти інтереси комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у судах з 
усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третім особам:

- директор юридичного департаменту Одеської міської ради Поповська 
Інна Петрівна;

- начальник управління з питань представництва у судах юридичного 
департаменту Одеської міської ради Вінюков Володимир Миколайович;

- начальник відділу по роботі з адміністративними справами управління 
з питань представництва у судах юридичного департаменту Одеської міської 
ради Неруш Анна Юріївна;

- заступник начальника відділу по роботі з адміністративними справами 
управління з питань представництва у судах юридичного департаменту 
Одеської міської ради Голуб Анастасія Сергіївна;

- головний спеціаліст відділу по роботі з адміністративними справами 
управління з питань представництва у судах юридичного департаменту 
Одеської міської ради Слободяник Ілона Сергіївна.

11. Беручи до уваги приписи постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-І9, спричиненої 
коронавірусом БАІ18-СоУ-2», скасувати пункт 5 рішення протоколу № 12 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради 
від ЗО березня 2020 року.

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

13. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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