
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«25» березня 2020 року.

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

Слухали:
І. Про визначення місця для обсервації, розгортання госпітальних 

центрів, лікарень.

Слухали директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської 
ради Якименко Олену Олександрівну.

Заклади охорони здоров'я комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси є частиною мережі установ Госпітального округу Одеської 
області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року 
№ 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів» обласні державні 
адміністрації забезпечують функціонування госпітальних округів.

В умовах надзвичайної ситуації установи охорони здоров'я всіх форм 
власності мобілізуються для роботи в єдиному медичному просторі для 
забезпечення населення необхідною медичною допомогою.

План перепрофілювання закладів охорони здоров'я для організації 
надання медичної допомоги при поодиноких і масових випадках 
захворювання на COVID-19 розробляється спільно з місцевими органами 
влади і органами місцевого самоврядування.

Служба екстреної медичної допомоги, яка здійснює госпіталізацію до 
закладів охорони здоров'я, знаходиться у підпорядкуванні Одеської обласної 
державної адміністрації, а Міська клінічна інфекційна лікарня знаходиться в 
комунальній власності територіальної громади м. Одеси.

Тільки при тісній взаємодії та злагодженості можливе проведення всіх 
профілактичних і протиепідемічних заходів у складний час.
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Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради внесені 
пропозиції про перепрофілювання закладів охорони здоров'я міста, які будуть 
покладені в основу спільного з департаментом охорони здоров’я Одеської 
обласної державної адміністрації наказу.

План перепрофілювання закладів охорони здоров'я міста Одеси 
розроблений. Основною госпітальної базою в місті визначена Міська клінічна 
інфекційна лікарня, в якій при реєстрації поодиноких випадків буде 
розгорнуто 160 ліжок. При реєстрації масових випадків розгорнеться 
320 ліжок та 45 ліжок у гуртожитку для співробітників лікарні.

Крім цього, при реєстрації масових випадків у лікувальних установах 
міста додатково передбачено розгортання ліжкового фонду в усіх міських 
лікарнях для дорослого населення, в дитячій лікарні № 3 та пологовому 
будинку № 2.

Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради з початку 
березня поточного року було розроблено 4 варіанти розгортання ліжок у 
кількості від 260 до 700 од., а також ліжка для інтенсивної терапії 
від 15 до 25 од.

Наразі до робочої групи департаменту охорони здоров'я Одеської 
обласної державної адміністрації представлено для спільної підготовки 
проекту наказу щодо перепрофілювання ліжкового фонду у випадку 
ускладнення стану епідеміологічної ситуації при масовому надходженні 
хворих на COVID-19 відпрацьований наступний варіант:

- МКЛ № 1 — 30 ліжок + 20 реанімаційних;
- МКЛ № 10 — 60 ліжок + 15 реанімаційних;
- МКЛ № .11— 20 ліжок + 6 реанімаційних;
- пологовий будинок № 2 — 50 ліжок для вагітних та Породіль;
- міська лікарня № 5 — 180 ліжок + 15 реанімаційних (Лидерсівський 

бульвар, 11).
Всього буде перепрофільовано 700 ліжок. За необхідності буде 

перепрофільовано 220 ліжок з палатою для інтенсивної терапії в міській 
лікарні № 5 по вулиці Троїцькій, 38.

Також вирішується питання відновлення роботи університетських клінік 
за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 8 та вул. Пастера, 9.

З метою продовження проведення заходів щодо недопущення та 
розповсюдження на території м. Одеси захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради в межах повноважень 
взяти на контроль виконання доручення міського голови від 25 березня 
2020 року № 02.2-15мг/68 з питань організації додаткових заходів щодо 
зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 
COVID-19, у м. Одесі.



2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради продовжити 
тісну взаємодію з департаментом охорони здоров’я Одеської обласної 
державної адміністрації у роботі із запобігання поширенню на території міста 
Одеси та Одеської області гострої респіраторної інфекції, спричиненої 
коронавірусом COVID-19, та негайно проінформувати комісію про остаточний 
варіант перепрофілювання закладів.

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

- обстежити продовольчі ринки міста Одеси для визначення стану 
виконання вимог карантинних заходів;

- повідомити суб’єктів господарювання, що у випадку недотримання 
вимог карантину вони мають припинити свою діяльність.

4. Рекомендувати Одеському міському управлінню Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській 
області забезпечити обстеження закладів охорони здоров’я, в яких 
запропоновано розгорнути госпітальну базу та обсерватори міста Одеси, щодо 
дотримання протипожежних вимог та надати висновки щодо приведення їх у 
належний стан.

5. Рекомендувати філії «Інфоксводоканал» товариства з обмеженою 
відповідальністю «їнфокс»:

5.1. Організувати перевірку міських систем водопостачання та 
водовідведення.

5.2. Забезпечити дотримання правил технічної експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення в місті Одесі.

5.3. Здійснювати контроль за якістю питною води, про результати 
інформувати департамент міського господарства Одеської міської ради.

Слухали:
II. Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік (лист 

департаменту фінансів Одеської міської ради від 25 березня 2020 року 
№ 04 -14/104/509).

Заслухавши заступника міського голови — директора департаменту 
фінансів Одеської міської ради Бедрегу Світлану Миколаївну щодо внесення 
змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
1.1. Погодити надані пропозиції про внесення змін до бюджету міста 

Одеси на 2020 рік.



1.2. Підготувати проект розпорядження міського голови «Про внесення 
змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік» враховуючи вимоги пункту 15і 
рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року «Про бюджет міста 
Одеси на 2020 рік».

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


