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ПРОТОКОЛ № 19
чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

«15» травня 2020 року.

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

І. Про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у 
м. Одесі під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2020 року 
та недопущення випалювання сухої рослинності та сміття на відкритих 
територіях та у природних екосистемах.

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної 
адміністрації від 16.04.2020 року № 2/01-39/2912/2-20, комплексного плану дій 
Одеської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування 
та об’єднаних територіальних громад щодо захисту населених пунктів, 
природних екосистем та сільськогосподарських угідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2020 року, з метою попередження виникнення 
пожеж у спекотний період керівникам підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності необхідно привести свою діяльність у 
відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України 
від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки 
в Україні» та Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

З метою підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки в м. Одесі 
під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2020 року та 
створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 
пожежної безпеки на території міста Одеси комісія

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексний план дій виконавчих органів Одеської 
міської ради та підрозділів ДСНС в місті Одесі щодо захисту території та 
природних екосистем у весняно-літній пожежонебезпечний період 2020 року 
(додаток 1).
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2. Одеському міському управлінню ГУ ДСНС України в Одеській 
області, департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради через наявні засоби масової інформації довести до відома 
громадян вимоги правил пожежної безпеки під час перебування у 
лісопаркових зонах, рекреаційних зонах, парках та на узбережжі, особливо у 
святкові та вихідні дні. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення з питань пожежної безпеки, а також на об’єктах з масовим 
перебуванням людей, використовуючи наявні засоби теле-, радіообладнання 
та мережу Інтернет.

Термін виконання: постійно.

3. Керівникам підприємств, організацій, установ та суб’єктам 
підприємницької діяльності, що ведуть свою господарську діяльність на 
території міста Одеси, незалежно від форм власності (далі -  підприємства):

3.1. Привести об’єкти господарювання у відповідність до вимог наказу 
Міністерства внутрішніх справ України від ЗО грудня 2014 року № 1417 
«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та свою 
господарську діяльність -  до вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього середовища», зосередити увагу на перевірці.

3.2. Забезпечити прибирання території підприємства, регулярно 
організовувати скошування та вивезення трави (очерету) на території 
підприємства і навколо нього (на відстані 100 м).

3.3. Встановити суровий контроль за проведенням зварювальних та 
інших вогневих робіт на об’єктах.

3.4. Провести інструктажі з правил пожежної безпеки з усіма працівниками 
підприємства.

Термін виконання: до 25 травня 2020 р.

4. Керівникам ТОВ «Укрлоудсистем», СБО «Північна», а також 
керівництву потенційно небезпечних об’єктів та трубопроводів, що 
знаходяться у районі полів фільтрації, тощо:

- привести об’єкти господарювання у відповідність до вимог наказу 
Міністерства внутрішніх справ України від ЗО грудня 2014 року № 1417, 
законів України «Про охорону навколишнього середовища» та «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки»;

- заборонити спалювання сміття і відходів на території підприємства 
(усі горючі відходи і сміття протягом робочого дня вивозити за територію 
підприємства у спеціально відведені місця згідно зі встановленим порядком);

- регулярно організовувати скошування та вивезення трави (очерету) на 
території підприємства і навколо нього (на відстані 100 м);

- заборонити зберігання висушеної трави (очерету) на території підприємства 
і навколо нього (на відстані 100 м);

- прилеглу територію потенційно небезпечних та інших об’єктів, зокрема 
трубопроводів, розташованих у районі полів фільтрації та інших подібних 
дільниць та лісопаркових зон, утримувати з виключенням можливості 
перекидання пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі



на об’єктах -  поширення вогню на зазначені масиви: об лаштувати захисні 
протипожежні смуги; забезпечити прибирання в літній період сухої 
рослинності, вітролому;

- постійно здійснювати перевірку наявності та працездатності засобів 
пожежогасіння та систем протипожежного водопроводу.

Термін виконання: постійно.

5. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області 
посилити патрулювання в рекреаційних зонах міста Одеси, вздовж 
узбережжя та у парках (скверах) міста Одеси з метою дотримання 
громадянами міста та відпочивальниками правил безпечної поведінки у 
парках, рекреаційних зонах, на узбережжі та в інших місцях з проведенням 
роз’яснювальних бесід щодо дотримання правил пожежної безпеки та 
недопущення розведення багать і спалювання трави та інших відходів.

Термін виконання: постійно.

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, 
комунальним підприємствам та установам забезпечити дотримання вимог 
правил пожежної безпеки в лісопаркових зонах, рекреаційних зонах, парках 
(скверах) та на узбережжі, не допускати розведення багать та організації 
утворення стихійних сміттєзвалищ. Регулярно організовувати скошування та 
вивезення трави на зазначених територіях.

6.1. Встановити заборонні знаки щодо унеможливлення розведення 
багать та спалювання сухої рослинності тощо.

Термін виконання: постійно.

7. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити у 
підпорядкованих комунальних підприємствах:

- приведення об’єктів господарювання комунальної форми власності у 
відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України 
від ЗО березня 2014 року № 1417, Закону України «Про охорону 
навколишнього середовища»;

- заборону спалювання сміття і відходів на території комунальних 
підприємств (установ);

- постійне здійснення перевірок наявності та працездатності засобів 
пожежогасіння, а також періодичного тренування в діях при виникненні 
умовної пожежі.

Термін виконання: постійно.

8. Комунальній установі «Муніципальна варта» посилити дотримання 
правил перетину автомобільного транспорту рекреаційної зони та узбережжя 
з проведенням роз’яснювальних бесід з власниками автомобільного 
транспорту щодо дотримання правил пожежної безпеки та недопущення 
розведення багать (відкритого вогню).



9. Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 
міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради надати на адресу 
ГУ ДСНС України в Одеській області інформацію щодо реалізації вимог 
розпорядження міського голови від 24 травня 2017 року № 439 «Про розробку 
проекту ліквідації несанкціонованого звалища та рекультивації земель на 
полях фільтрації у м. Одесі».

Термін виконання: до 25 травня 2020 р.
10. Про виконання заходів протокольного рішення комісії проінформувати 

департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у визначені строки 
письмово та на електронні адреси: bezpeka@omr.gov.ua, odunscz@omr.gov.ua.

11. Про стан підготовки місць масового відпочинку на воді 
у м. Одесі до курортного сезону 2020 року відповідно до Правил охорони 
життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № ЗОЇ.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць 
масового відпочинку населення на водних об'єктах», з метою забезпечення 
охорони життя людей на пляжах під час курортного сезону 2020 року 
на території м. Одеси комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити безумовне 
виконання вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року 
№ 190-р «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 
2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах» та наказу Міністерства внутрішніх 
справ України від 10 квітня 2017 року № ЗОЇ «Про затвердження Правил 
охорони життя людей на водних об’єктах України».

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити 
дотримання вимог розділу 6 Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, 
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 
2017 року № ЗОЇ, а також при купанні дітей під час походів, прогулянок, 
відпочинку.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.

3. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради спільно з 
управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі забезпечити дотримання 
санітарно-епідеміологічних норм у місцях масового відпочинку на пляжах 
під час курортного сезону 2020 року.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.
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4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради, комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської 
міської ради», Одеському міському управлінню ГУ ДСНС України в 
Одеській області з метою профілактики випадків загибелі людей на воді 
організувати:

- встановлення інформаційних щитів у місцях відпочинку людей на 
пляжах;

Термін виконання: до початку 
~ " купального сезону.

- інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань 
дотримання правил поведінки на воді та користування зонами відпочинку на 
пляжах через офіційний сайт Одеської міської ради та інші засоби масової 
інформації, а також на об’єктах з масовим перебуванням людей, 
використовуючи радіовузли.

Термін виконання: постійно.

5. Головам Київської районної адміністрації Одеської міської ради, 
Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, Суворовської 
районної адміністрації Одеської міської ради:

5.1. Провести районні засідання комісії з питань ТЕБ і НС з 
обов’язковим залученням начальників районних відділів у м. Одесі 
ГУ ДСНС України в Одеській області та заслухати керівників організацій, 
підприємств, установ незалежно від форм власності щодо підготовки 
до нового купального сезону у м. Одесі та проаналізувати стан справ, 
пов’язаних із загибеллю людей на воді.

Термін виконання: до 25 травня 2020 р.

6. Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської 
міської ради»:

6.1. Провести обстеження підводної частини міських громадських 
пляжів щодо виявлення предметів у підводній частині пляжів, що можуть 
травмувати відпочивальників.

6.2. Організувати підготовку рятувальних постів щодо укомплектування, 
утримання їх майном та інвентарем протягом всього купального сезону.

6.3. Розробити програму навчання рятувальників та узгодити її з 
Одеським міським управлінням ГУ ДСНС України в Одеській області.

Термін виконання: до ЗО травня 2020 р.

6.4. Організувати відповідну підготовку матросів-рятувальників.
Термін виконання: до ЗО травня 2020 р.

6.5. Здійснювати пропаганду заходів безпеки і правил поведінки людей 
під час відпочинку на водних об’єктах, здорового способу життя, навчання з 
надання першої медичної допомоги й елементарних заходів порятунку людей 
на воді.

Термін виконання: з початку відкриття
сезону літнього відпочинку, постійно.



7. Керівникам підприємств, установ та організацій, які використовують 
водні об’єкти з виробничою, оздоровчою, спортивною метою або для 
відпочинку людей:

7.1. Підготувати водний об’єкт (пляж) до масового відпочинку людей з 
отриманням документів щодо обстеження і очищення дна акваторії водного 
об’єкта, а саме:

- паспорта підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта);
- акта водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта);
- карти виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об’єкта);
- акта про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії 

пляжу (водного об’єкта).
7.2. Забезпечити рятувальні пости приміщеннями та рятувальними 

засобами.
7.3. Розробити схеми під’їзних шляхів та спусків на воду рятувальних 

засобів зі встановленням відповідних покажчиків (табличок): «Для аварійно- 
рятувальних служб».

Термін виконання: до ЗО травня 2020 р.

7.4. Забезпечити безпеку відпочивальників на узбережжі м. Одеси у 
період курортного сезону 2020 року.

Термін виконання: з початку відкриття 
сезону літнього відпочинку постійно.

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

III. Про стан утримання власниками (балансоутримувачами) 
водопровідних мереж, пожежних гідрантів у належному і доступному для 
використання та підтримання в них нормального тиску води.

З метою належного утримання джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання і своєчасного їх обслуговування комісія

ВИРІШИЛА:

1. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
1.1. Вжити дієвих заходів щодо приведення об’єктових джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання до вимог чинного 
законодавства України.

1.2. Провести засідання комісій з питань ТЕБ і НС районів міста за 
участю юридичних осіб, яким на праві власності або іншого речового права 
належать джерела зовнішнього протипожежного водопостачання, на яких 
розглянути питання щодо утримання вододжерел відповідно до нормативних 
актів України.
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1.3. Провести роз’яснювальну роботу з особами, яким на підставі прав 
власності або іншого речового права належать об’єктові джерела 
зовнішнього протипожежного водопостачання, щодо виконання вимог 
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від ЗО грудня 2014 року № 1417, та Інструкції про 
порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел 
зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 15 червні 2015 року № 696 (далі -  
Інструкція).

Термін: до ЗО травня 2020 р.

1.4. Забезпечити утворення комісій та організувати перевірки 
технічного стану об’єктових джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання на відповідній території згідно з розділом IV Інструкції.

За результатами перевірок узагальнити та надати комісії через 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради наступну 
інформацію:

- схему розташування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;
- вид джерела зовнішнього протипожежного водопостачання;
- адреси джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;
- юридичну особу, якій на підставі права власності або інших речових 

прав належить джерело (джерела) зовнішнього протипожежного водопостачання;
- дату проведення останньої перевірки;
- технічний стан та вид несправності джерела зовнішнього протипожежного 

водопостачання;
- доцільність їх ремонту (списання);
- графіки ремонту джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: до ЗО травня 2020 р.

2. ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал»:
2.1. Вжити заходів щодо приведення до робочого стану пожежних 

гідрантів, які встановлені на трубопровідних системах централізованого 
водопостачання.

Термін: постійно.

2.2. Надати комісії через департамент муніципальної безпеки Одеської 
міської ради графік ремонту пожежних гідрантів, який планується виконати 
до кінця 2020 року.

Термін: до 30 травня 2020 р.

2.3. Встановити покажчики джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання.



2.4. Інформувати комісію через департамент муніципальної безпеки 
Одеської міської ради та Одеське міське управління ГУ ДСНС України в 
Одеській області про хід ремонту пожежних гідрантів.

Термін: щоквартально.

2.5. Надавати до Одеського міського управління ГУ ДСНС України в 
Одеській області інформацію про встановлення нових пожежних гідрантів та 
їх характеристику.

Термін: постійно.

3. Одеському міському управлінню ГУ ДСНС України в Одеській 
області надати комісії:

3.1. Перелік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, які 
розташовані на території міста Одеси, із чітким зазначенням їх форми 
власності.

Термін: до ЗО травня 2020 р.

3.2. Схеми розташування джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання.

Термін: до ЗО травня 2020 р.

3.3. Інформацію про несправні джерела зовнішнього протипожежного 
водопостачання для прийняття рішення щодо усунення несправностей.

Термін; до ЗО травня 2020 р.
ж

3.4. Забезпечити фарбування люків у червоний колір, залучивши до 
цього балансоутримувачів, в управлінні яких знаходяться джерела 
зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: до 30 липня 2020 р.

4. Управлінню патрульної поліції в Одеський області Департаменту 
патрульної поліції, департаменту транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради надати допомогу Одеському 
міському управлінню ГУ ДСНС України в Одеській області у забезпеченні 
безперешкодного проїзду пожежних автомобілів (примусова евакуація 
автотранспорту, припаркованого на шляхах під’їзду до джерел зовнішнього 
протипожежного водопостачання).

Термін: постійно.

5. Комунальному підприємству «Сервісний центр» вжити заходів щодо 
продовження виконання ремонтно-відновлювальних робіт та обслуговування 
пожежних водойм, які знаходяться на балансі (у господарському віданні або 
управлінні) суб’єктів господарювання комунальної форми власності.



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

IV. Про затвердження рекомендацій з профілактики гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі -  коронавірусна хвороба (COVID-19).

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Одеської обласної 
державної адміністрації від 18 лютого 2020 року № 97-/од-2020 «Про заходи 
щодо запобігання занесенню і поширенню на території Одеської області 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
та розпорядження міського голови від 13 березня 2020 року № 212 
«Про заходи щодо зниження ризику інфікування та попередження 
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі» комісія

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рекомендації з профілактики коронавірусної хвороби 
(COVID-19) стосовно оптимізації заходів з протидії цій хворобі на території 
міста Одеси, які розроблені спеціалістами Національної експертної групи з 
інфекційного контролю «NEGIC».

2. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, комунальним 
підприємствам та установам забезпечити виконання рекомендацій 
Національної експертної групи з інфекційного контролю, профілактики 
коронавірусної хвороби (без врахування пунктів 1, 6 додатка 8 «Інструкція з 
регламенту роботи рятувальних служб»).

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради висвітлити вимоги протоколу на офіційному сайті Одеської 
міської ради.

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

Контроль за виконанням цих рішень залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії

Г.Л. Труханов

С.Ю. Багдонас
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