
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«23» 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 організацію пасажирських перевезень під час 
карантину.

Слухали заступника директора департаменту транспорту, зв’язку та 
організації дорожнього руху Одеської міської ради — начальника управління 
розвитку транспортної інфраструктури Щербаня Сергія Анатолійовича.

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. Перевести громадський транспорт міста Одеси на спеціальний режим.

2. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради, департаменту міського господарства Одеської міської 
ради:

2.1. Організувати роботу громадського транспорту як спецтранспорту для 
перевезення, починаючи з 24 березня 2020 року до завершення карантину, 
наступних категорій пасажирів:
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- громадян, що забезпечують діяльність критично важливих сфер життя 
міста, за наявністю відповідних перепусток;

- працівників правоохоронних органів, Збройних Сил України, Служби 
безпеки України, держслужбовців, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування та прирівняних до них категорій працівників за наявності 
відповідного службового посвідчення.

2.2. З 24 березня розробити та погодити маршрути руху з можливістю 
скорочення зупинок.

2.3. Продовжити роботу у напрямі забезпечення якісної та постійної 
обробки усіх видів транспортних засобів на кінцевих зупинках міського 
транспорту.

3. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради забезпечити термінове виготовлення пронумерованих 
типографським способом бланків перепусток у необхідній кількості та 
розробити інструкцію щодо порядку їх видачі. В інструкції обов’язково 
передбачити ведення єдиного електронного обліку виданих перепусток.

4. Виконавчим органам Одеської міської ради згідно з повноваженнями:
4.1. Проаналізувати можливу потребу та забезпечити розгляд звернень 

підприємств та громадян щодо отримання перепусток.
4.2. Отримати в департаменті транспорту, зв’язку та організації 

дорожнього руху ОМР бланки перепусток та відповідно до розробленої 
інструкції здійснювати їх видачу.

4.3. Визначити відповідальних за вказані напрями працівників, яким 
необхідно внести відповідні корективи до посадових інструкцій.

4.4. Керівникам взяти на особистий контроль швидкість та якість 
розгляду звернень та своєчасне внесення відомостей про видані перепустки 
до електронної бази.

5. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 
Одеській області, Управлінню патрульної поліції в Одеської області 
Департаменту патрульної поліції:

5.1. Довести вимоги цього протоколу до підпорядкованого особового 
складу.

5.2. Вжити заходів щодо постійного чергування патрульних екіпажів на 
кінцевих зупинках міського транспорту для забезпечення публічного порядку.

5.3. Надати допомогу у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи 
з населенням щодо переведення міського транспорту у режимі 
спецперевезення з метою забезпечення карантинних заходів.

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 
ради забезпечити інформування населення про зміни у роботі міського 
транспорту.



її. Про забезпечення еамопредставництва комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради у судових засіданнях посадовими особами 
юридичного департаменту Одеської міської ради.

Слухали директора юридичного департаменту Одеської міської ради 
Поповську Інну Петрівну.

З метою, забезпечення еамопредставництва комісії в суді посадовими 
особами юридичного департаменту Одеської міської ради комісія

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такий список посадових осіб юридичного департаменту 
Одеської міської ради, які без додаткового уповноваження можуть 
представляти інтереси комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у судах з 
усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третім особам:

- директор юридичного департаменту Одеської міської ради 
Поповська Інна Петрівна;

- начальник управління з питань представництва у судах юридичного 
департаменту Одеської міської ради Вінюков Володимир Миколайович;

- начальник відділу по роботі з адміністративними справами управління з 
питань представництва у судах юридичного департаменту Одеської міської 
ради Неруш Анна Юріївна;

- головний спеціаліст відділу по роботі з адміністративними справами 
управління з питань представництва у судах юридичного департаменту 
Одеської міської ради Слободяник Ілона Юріївна.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


