
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 № 10
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«25» березня 2020 року.

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

Слухали:
І. Про запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19 

на території міста та стан виконання міського плану протиепідемічних 
заходів щодо зниження ризиків інфікування.

Слухали Одеського міського голову -  голову комісії ТЕБ і НС 
виконавчого комітету Одеської міської ради Труханова Г.Л.

З метою продовження проведення заходів щодо недопущення 
виникнення та розповсюдження на території м. Одеси захворюваності на 
гостру респіраторну інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради продовжити роботу в 
межах повноважень за напрямами діяльності, визначеними у міському плані 
протиепідемічних заходів щодо зниження ризиків інфікування коронавірусом 
COVID-19 та протоколах комісії ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської 
міської ради.

2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради забезпечити надання достовірної та повної інформації населенню з 
приводу занесення, поширення коронавірусу COVID-19 на території міста та 
стан заходів, спрямованих на його запобігання та ліквідацію.
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3. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів 
Одеської міської ради провести роз’яснювальну роботу із суб’єктами 
господарювання, які забезпечують продаж продовольчих товарів, засобів 
гігієни, засобів індивідуального захисту, медичних препаратів (особливо у 
супермаркетах та на ринках) щодо необхідності обов’язкового:

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту та 
необхідними засобами для проведення дезінфекції;

- недопущення скупчення людей біля прилавків, касових апаратів.

4. -Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській 
області Департаменту патрульної поліції: вирішити питання наявності в 
кожній одиниці міського спецтранспорту працівника патрульної поліції (одна 
особа на одну одиницю міського спецтранспорту) з метою забезпечення 
контролю дотримання вимог щодо кількості пасажирів та перевірки наявності 
спеціальної перепустки (спеціального квитка для проїзду в громадському 
транспорті) або службового посвідчення та засобів індивідуального захисту.

5. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної 
поліції вирішити питання розташування постів на в’їзді до міста з метою 
забезпечення карантинних заходів.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


