
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
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ПРОТОКОЛ № 14
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«09» 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 06 квітня 2020 року 
№ 04-14/135/595, від 09 квітня 2020 року № 04-14/141/609).

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. Визначити бюджетні призначення загального фонду бюджету міста 
Одеси департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради у загальній 
сумі 729 300 грн на виконання заходів Міської цільової програми «Безпечне 
місто Одеса» на 2020-2022 роки, зокрема для створення належних умов 
діяльності та служби:

- управління Служби безпеки України в Одеській області -  200 000 грн;
- військової частини 3012 Національної гвардії України -  529 300 грн.
2. З метою створення умов для належного лікування хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-Cov-2, 
ліквідації її наслідків та ускладнень, а також для надійного захисту медичного 
та іншого персоналу з метою мінімізації ризику інфікування при лікуванні 
пацієнтів здійснити перерозподіл бюджетних призначень, визначених 
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, в частині зменшення 
видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) на загальну суму 
37 289 600 грн та збільшення видатків загального фонду бюджету міста Одеси 
на загальну суму 37 289 600 грн.
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3. Визначити бюджетні призначення загального фонду бюджету міста 
Одеси департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради у сумі 240 000 грн для придбання талонів для проїзду та 
засобів санітарної гігієни з метою забезпечення інспекторів з паркування, які 
забезпечують перевірку транспорту на предмет санітарної обробки.

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


