
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 № 13
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«03» квітня 2020 року.

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

Слухали:
Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік (листи 

департаменту фінансів Одеської міської ради від 31 березня 2020 року 
№ 04-14/120/552, від 02 квітня 2020 року № 04-14/129/577).

Слухали заступника міського голови -  директора департаменту фінансів 
Одеської міської ради Бедрегу Світлану Миколаївну щодо внесення змін до 
бюджету міста Одеси на 2020 рік.

Для забезпечення фінансування видатків на боротьбу з COVID-19 
необхідно внести зміни до бюджету міста Одеси на 2020 рік, а саме:

1. Спрямувати кошти депутатського фонду Одеської міської ради на 
створення умов для якісного лікування хворих на вірусну інфекцію у сумі 
40 289 580 грн.

2. Визначити видатки департаменту міського господарства Одеської 
міської ради на придбання послуг з оцінки профілактичних заходів міста 
Одеси з метою зниження ризику інфікування та попередження 
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19, у сумі 150 000 грн.

3. Спрямувати кошти місцевого запозичення на Одеську міську клінічну 
інфекційну лікарню у загальній сумі 20 000 000 грн, у тому числі на:

- проектування та реконструкцію інженерних мереж КУ «Одеська міська 
клінічна інфекційна лікарня» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 -  
4 000 000 грн.

- проектування та капітальний ремонт будівель КУ «Одеська міська 
клінічна інфекційна лікарня» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 5/7 -  
16 000 000 грн.

mailto:odunscz@omr.gov.ua


Заслухавши зазначені пропозиції, комісія 

ВИРІШИЛА:

1. Департаменту фінансів Одеської міської ради:
1.1. Погодити надані пропозиції щодо 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 № 5453-VII 
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік».

Термін виконання: невідкладно.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


