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УКРАЇНА 

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 

E-mail: novmeria@gmail.com Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 2
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«11» лютого 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  16 —
Головує -  Нікорич М.І., міський голова - голова комісії з питань ТЕБ та НС. 
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу (за списком) та запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 

міської ради зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

2. Про заходи щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних умов у 
період з 11-13 лютого 2021 року в населених пунктах Новоселицької 
міської ради

3. Про розгляд та затвердження плану заходів Новоселицької міської ради 
щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 році.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ:
1. Хмеля Вадима Павловича -  В.о. завідувача Новоселицької 

міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ 
України»;

2. Абрамчук Світлану Деомидівну -  заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Центр Промінь здоров’я»

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія ВИРІШИЛА:

1.1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 взяти до відома.
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2. Про заходи щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних умов 
у період з 11-13 лютого 2021 року в населених пунктах Новоселицької міської 
ради

СЛУХАЛИ:
1. Арсенія Сергія Васильовича -  першого заступника 

Новоселицького міського голови;
2. Мамавко Андрія Анатолійовича -  начальника відділу цивільного 

захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради;

3. Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти Новоселицької 
міської ради.

4. Агратіну Віктора Михайловича - директора КП «Новоселицька міська 
тепломережа »

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія ВИРІШИЛА:

2.1.Першому заступнику міського голови (Арсеній С.В.), відділу 
цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату 
виконавчого комітету міської ради (Мамавко А.А.), директору КП 
«Новоселицька міська тепломережа » (Агратіна В.М.), PC ДСНС України у 
Чернівецькій області (Сольському Б.І.), старостам старостинських округів та 
старостам сіл Новоселицької міської ради:

забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале 
функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і 
транспортного сполучення.

Термін -  негайно

своєчасно провести профілактичне оброблення дорожнього покриття 
протиожеледними і фрикційними матеріалами та снігоочищення доріг,насамперед 
крутих спусків і підйомів та інших аварійно -  небезпечних місць, під’їздів до 
залізничних переїздів

Термін -  негайно

2.2. Головним лікарям КНП «Новоселицька лікарня» (Калараш 
В.О.) та КНП «ЦПМСД» » Промінь здоров’я» (Бежан В.В.) розгорнути 
максимальну кількість стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги 
населенню.

Термін -  негайно

2.3.Начальнику відділу Новоселицької міської ради (Руснак А.І), 
керівникам закладів освіти Новоселицької міської ради рекомендуємо :

у зв’язку з погіршенням погодних умов, ростом захворюваності на 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та значним збільшенням 
випадків захворюваності серед дітей на грип та інші респіраторні захворювання 
організувати дистанційну форму навчання для здобувачів освіти.

Термін -  з 15.02.2021 року до прийняття інших рішень



2.4. Начальнику відділення поліції №6 Чернівецького РУ поліції 
ГУНП в Чернівецькій області (Берлима Р.Г.), начальнику відділу 
соціального захисту населення апарату виконавчого комітету міської ради 
(Арсеній Л.В.),

скласти списки самотніх осіб похилого віку, людей з низьким ступенем 
свідомості (які страждають від алкогольної та наркотичної залежності тощо), 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах задля запобігання їх 
каліцтва або загибелі при обмороженнях. Спільно з дільничними офіцерами 
поліції та соціальними працівниками населених пунктів Новоселицької міської 
ради провести обхід зазначених категорій громадян, провести перевірку умов 
проживання, за можливості надати необхідну допомогу .

Термін -  до 28.02.2021 року

3. Про розгляд та затвердження плану заходів Новоселицької міської ради 
щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 році. 

СЛУХАЛИ:
1. Мамавко Андрія Анатолійовича начальника відділу цивільного 

захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія ВИРІШИЛА:

3.1. Затвердити плану заходів Новоселицької міської ради щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 році.

3.2. Виконавцям вищезазначеного Плану, в межах повноважень, 
забезпечити виконання заходів визначені Планом та надати інформацію про їх 
виконання до відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради згідно вказаних 
термінів.

Протокольне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковим до виконання всіма 
організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності та 
фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської 
ради.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Міський голова - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС Андрій МАМАВКО


