
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
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ПРОТОКОЛ № 7
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«12» березня 2020 року

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

Слухали:
І. Про запобігання занесенню і поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 

на території міста.

З метою проведення попереджувальних заходів щодо недопущення 
виникнення та розповсюдження на території м. Одеси захворюваності на 
гостру респіраторну хворобу, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року 
№ 93-р та від 11 березня 2020 року № 211, на виконання 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» комісія

ВИРІШИЛА:

1. Доручити директору департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради Буйневич О.В.:

1.1. Призупинити навчальний процес у закладах освіти усіх типів та форм 
власності міста Одеси з 12 березня до 03 квітня 2020 року.

1.2. Розглянути можливість щодо забезпечення дистанційного навчання на 
період карантинних заходів.

2. Виконавчим органам Одеської міської ради:
2.1. Продовжити роботу в межах повноважень за напрямом діяльності, які 

визначені протоколами комісії ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської
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ради від 02 березня 2020 року № 5 та від 11 березня 2020 року № 6, щодо 
недопущення занесення і поширення на території міста гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2.2. Розглянути можливість зміни графіку робіт працівників і службовців,
у яких є малолітні діти. v

2.3. Ввести обмеження щодо проведення всіх масових заходів, у яких бере 
участь понад 200 осіб.

2.4. Інформувати населення з питань профілактики та запобігання 
занесенню і поширенню гострої респіраторної інфекції, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Затвердити план заходів щодо запобігання занесенню і поширенню 
гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Створити міську комісію з питань зниження ризику інфікування та 
попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції, спричиненої 
коронавірусом COVID-19.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


