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ПРОТОКОЛ № 28
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«28» липня 2020 року

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

Слухали:
І. Щодо продовженим здійснення контролю за виконанням 

карантинних заходів.

Станом на 27 липня 2020 року в Одеській області зафіксовано 
2752 випадки захворюваності, з них у місті Одесі -  871 випадок. У тяжкому 
стані знаходяться 28 осіб, у середньому -  111 осіб. На лікуванні у 
комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна інфекційна 
лікарня» Одеської міської ради перебуває 143 особи, з них 70 осіб знаходяться 
на кисневій підтримці відповідних концентраторів (100 %  від наявних). 
Інтенсивний показник по області складає 116,2 на 100,0 тис. населення. 
За минулий тиждень зареєстровано 3 летальних лабораторно підтверджених 
випадки COVID-19.

За результатами наданої інформації'З метою запобігання поширенню на 
території міста Одеси та Одеської області гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням 
епідемічної ситуації у регіоні, враховуючи вимоги протоколу засідання 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Одеської обласної державної адміністрації від 26 липня 2020 року № 31, 
відповідно до інформації директора департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради про зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, комісія
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ВИРІШИЛА:

1. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
1.1. Організувати та забезпечити розгортання і роботу відділення на 

базі комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» 
Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бул., 11.

1.2. Забезпечити проведення відповідних тестів методом ПЛР та ІФА 
медичних працівників, працівників підрозділів правоохоронних органів, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, 
виконавчих органів Одеської міської ради.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

2. Суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що ведуть 
свою господарську діяльність на території міста Одеси, забезпечити суворе 
дотримання карантинних заходів та обробку поверхонь при вході до 
приміщень, дотримання маскового режиму працівниками та відвідувачами 
відповідно до раніше прийнятих рішень та вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

3. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
3.1. Посилити контроль та забезпечити приведення санітарної 

(протиепідемічної) обробки під’їздів житлових будинків та інших об’єктів 
інфраструктури за адресами, наданими оперативним штабом з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації та запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

3.2. Посилити проведення протиепідемічної обробки та дотримання 
санітарних норм на прибудинкових територіях, у місцях збору відходів, 
місцях з масовим перебуванням людей, зокрема на зупинках (зупинкових 
комплексах).

3.3. Надати відповідні рекомендації керівникам об’єднань співвласників 
багатоповерхових будинків щодо систематичного проведення протиепідемічної 
обробки та дотримання санітарних норм у житлових будинках, 
на прибудинкових територіях та у місцях збору відходів.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

4. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради забезпечити:

4.1. Якісну та постійну протиепідемічну обробку усіх видів транспортних 
засобів на кінцевих зупинках міського транспорту.



4.2. Водіїв міського транспорту індивідуальними засобами захисту 
(масками медичними, респіраторами, рукавичками) та постійну (не рідше 4-х 
разів на добу) дезінфекцію транспортних засобів.

4.3. Посилений контроль за дотриманням норм стосовно максимально 
допустимої кількості пасажирів, що можуть знаходитись у міському 
громадському транспорті (кількість осіб всередині не має перевищувати 
кількості допустимих місць для сидіння у даному автотранспорті).

Невідкладно до завершення 
• ,, карантинних заходів

5. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради організувати посилену взаємодію з керівниками 
суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо забезпечення виконання 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2» та необхідності їх повсякденного дотримання.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській 
області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області 
у межах повноважень:

6.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», 
а саме щодо необхідності їх повсякденного дотримання, та посилення 
контролю за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського 
харчування (ресторанах, кафе, нічних клубах тощо), торговельно- 
розважальних центрах та інших об’єктах з масовим перебуванням людей, 
особливу увагу звернути на територію узбережжя міста Одеси.

6.2. Вжити превентивних заходів, спрямованих на дотримання 
карантинних правил, організувати проведення підпорядкованими підрозділами 
додаткової роз’яснювальної роботи серед підприємців, керівників 
підприємств, організацій та установ, що надають послуги значній кількості 
громадян, відповідно до раніше визначених рішень.

Невідкладно на період проведення 
карантинних заходів

7. Виконавчим органам Одеської міської ради у межах компетенції:
7.1. Організувати роботу у межах компетенції згідно з раніше 

прийнятими рішеннями комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради щодо 
дотримання карантинних вимог та проведення санітарної (протиепідемічної) 
обробки поверхонь, приміщень, під’їздів, входів тощо.

7.2. Посилити контроль щодо дотримання карантинних вимог, 
маскового режиму в місцях з масовим перебуванням людей.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів



8. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради посилити 
контроль на відповідних територіях та спільно з Головним управлінням 
Національної поліції в Одеській області організувати проведення перевірок за 
дотриманням карантинних норм керівниками суб’єктів господарювання, які 
експлуатують зони відпочинку, пляжі, заклади громадського харчування, 
торговельно-розважальні центри та інші об’єкти з масовим перебуванням 
людей відповідно до пункту 7 протоколу засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради від ЗО березня 2020 року № 12.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

9. Рекомендувати Державній установі «Одеський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» у встановленому порядку 
надавати інформацію до департаменту міського господарства Одеської 
міської ради щодо адрес розміщення (перебування) осіб, у яких 
підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, з метою подальшої санітарної 
протиепідеміологічної обробки цих місць.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

10. Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати лист до 
Одеської обласної ради з питання збільшення обсягу субвенції з обласного 
бюджету Одеської області на проведення доплат до заробітної плати в розмірі 
200% посадового окладу (з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок та 
підвищень пропорційно відпрацьованому часу) медичним працівникам, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на 
коронавірусну хворобу СОУШ-19 та працюють в медичних установах, які 
задіяні у наданні медичної допомоги хворим на СОУГО -2019.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів

11. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 
міської ради продовжити роз’яснювальну роботу з громадянами щодо 
дотримання маскового режиму та необхідності дотримання карантинних 
вимог, особливо у громадському транспорті та місцях з масовим 
перебуванням людей.

Невідкладно до завершення 
карантинних заходів



12. Про виконання заходів цього протокольного рішення проінформувати 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у визначені строки 
письмово та на електронні адреси: Ьегрека@отг.gov.ua, обип8сг@отг.gov.ua.

13. Контроль за виконанням цього 

Голова комісії

рішення залишаю за собою.

^  Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


