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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 № 8
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«29» березня 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи —15 —
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 8АЫ8-СоУ-2.

2. Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природних екосистемах та 
сміттєзвалищах в населених пунктах Новоселицької міської ради.

3. Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 
об'єктах Новоселицької міської ради у весняно-літній період 2021 року.

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»;

3. Головко Сергія Григоровича -  начальника відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Новоселицького 
управління Г оловного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області.
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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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 взяти до відома.

2. Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природних 
екосистемах та сміттєзвалищах в населених пунктах Новоселицької міської 
ради..

СЛУХАЛИ:
Рибака Ігоря Вікторовича - провідного інспектора Новоселицького PC 

УДСНС України у Чернівецькій області;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, НС 

та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради -  
секретаря комісії з питань ТЕБ та НС .

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.), 
начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної 
роботи апарату виконавчого комітету (Мамавко А. А.), директору КП 
«Новоселицька міська тепломережа» (Агартіна В.М.), старостам 
старостинських округів №1,2,3,4,5,6,7, ( Нікітович Г.І., Ефтеній I.A., Кіореско 
В.В., Ротарь А.І., Кукуряк М.І., Зеліско В.Л.,), старостам сіл Динівці, Довжок, 
Берестя, Малинівка Новоселицької територіальної громади (Штефлюк Р.Г., 
Кочурка Р.П., Карунту I.A.), у межах компетенції :

встановити цілодобовий моніторинг природних екосистем для своєчасного 
виявлення пожеж на відповідній адміністративній території;

заборонити спалювання сухої рослинності на відповідній території та 
залишків переробки деревини у лісових масивах, поблизу них та на території 
сільськогосподарських угідь;

Термін -  терміново

інформувати населення про надзвичайну пожежну небезпеку під час 
спалювання сухої трави на сільськогосподарських угіддях, лісових масивах та 
одночасно звертати увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки ;

Термін - протягом пожежонебезпечного період

вжити заходів по недопущенню утворення стихійних сміттєзвалищ на 
відповідній території;

провести моніторинг стану наявних сміттєзвалищ, що перебувають на 
балансі та вжити заходів щодо забезпечення їхньої пожежної безпеки;

Термін -  терміново



2.2. Першому заступнику міського голови (Арсеній С.В.), 
директору КП «Новоселицька міська тепломережа» (Агартіна В.М.) :

провести всі заходи (очищення обвалування від сухої рослинності, 
наповнення водою резервуару, влаштування захисних протипожежних смуг ) 
щодо недопущення виникнення пожеж на сміттєзвалищі с.Маршинці.

Термін: до 18.04.2021 року і надалі 
протягом пожежонебезпечного
періоду

3. Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 
водних об'єктах Новоселицької міської ради у весняно-літній період 2021 
року.

СЛУХАЛИ:
Рибака Ігоря Вікторовича - провідного інспектора Новоселицького PC 

УДСНС України у Чернівецькій області;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, НС 

та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради -  
секретаря комісії з питань ТЕБ та НС .

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

3.1. Начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 
мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету (Мамавко А. А.), 
Новоселицькому PC УДСНС України в Чернівецькій області (Сольський 
Б.І.) :

спільно проаналізувати місця та причини загибелі людей на водних 
об’єктах, що мали місце під час купального сезону 2020 року, вжити заходів з 
недопущення загибелі населення громади в 2021 році.

Термін -  постійно

вжити заходів щодо попередження та заборони експлуатації водних 
об’єктів, що не пройшли паспортизацію відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Термін -  до 21.05.2021 року

3.2. Першому заступнику міського голови (Арсеній С.В.), начальнику 
відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату 
виконавчого комітету (Мамавко А. А.), директору КП «Новоселицька міська 
тепломережа» (Агартіна В.М.), старостам старостинських округів 
№1,2,3,4,5,6,7, ( Нікітович Г.І., Ефтеній I.A., Кіореско В.В., Ротарь А.І., 
Кукуряк М.І., Зеліско В.Л.,), старостам сіл Динівці, Довжок, Берестя, 
Малинівка Новоселицької територіальної громади (Штефлюк Р.Г., Кочурка 
Р.П., Карунту I.A.), у межах компетенції :



вжити заходів щодо встановлення орендарями водних об’єктів громади 
попереджувальних знаків «Купатись заборонено»

Термін -  до 21.05.2021 року

провести просвітницьку та інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
населенням на місцях відпочинку на воді на тематику не допущення нещасних 
випадків на воді.

Термін -  до 21.05.2021 року

3.2. Начальнику відділу освіти Новоселицької міської ради (Руснак
А.І.) :

до завершення навчального року провести з батьками та учнями 
навчальних закладів інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного 
поводження на воді під час канікул.

Термін -  до закінчення навчального року

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 
територіальної громади .

Рішення прийнято одноголосно.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.


