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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@агоаі 1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«17» березня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -11—
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 стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
СЛУХАЛИ:

1. Хмеля Вадима Павловича -В.о. завідувача Новоселицької міжрайонної 
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» ;

2. Головко Сергія Григоровича- начальника відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Новоселицького районного управління 
Головного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій області;

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

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

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, взяти 
до відома.

2. В.о старостам старостинських округів №1,2,3>4, 
5,6,7,(Нікітович ГЛ., Андронюк ВЛ., Роман О.О., Федоряк В.М., Кукуряк



М.І., Зеліско В.Л., Лакуста Д.В.),відділу ЖКГ, транспорту, благоустрою 
та охорони навколишнього середовища апарату виконавчого комітету 
міської ради (Бедяк Г.М.), відділу економічного розвитку,інвестицій та 
закупівель апарату виконавчого комітету міської ради (Ракоча М.І.) з
00.01 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року заборонити роботу всіх 
закладів торгівлі, ресторанного та розважального господарства (ресторани, кафе, 
бари, їдальні, дискотек, нічних клубів тощо), пунктів швидкого харчування, 
побутового обслуговування населення (перукарні, салони краси, СПА-салони, 
сауни, лазні, косметологічні та масажні кабінети, тату-салони, комп'ютерні клуби, 
ательє, майстерні по ремонту одягу, взуття, техніки та інші побутові заклади всіх 
форм власності), крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, 
пальним,засобами гігієни,лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення,засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 
діяльності,СТО,закладів поштового зв’язку, а також торгівельної діяльності і 
діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної 
доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 
індивідуального захисту.

3. Банківським установам, аптекам, закладам поштового зв’язку, АЗС, СТО 
та закладам торгівлі продовольчої групи товарів,засобів гігієни,зв’язку :

3.1. посилити проведення дезінфекційних заходів, проводити щогодинне 
вологе прибирання та облаштувати пункти гігієни рук шляхом встановлення 
диспенсерів (дозатори) з антисептиком для рук.

3.2. рекомендувати запровадити пропускний режим з метою недопущення 
скупчення людей у торгових залах та на касах (з розрахунку 20 м.кв. торгової 
площі на людину).

3.3.рекомендувати забезпечити дотримання безпечної відстані (1,5-2 м.) між 
клієнтами, які стоять в черзі в закладах та при вході до них.

Термін -  до стабілізації епідситуації

4. Рекомендувати керівникам аптек, АЗС та закладам торгівлі продовольчої 
групи товарів, засобів гігієни та зв’язку :

4.1. використовувати безготівкові розрахунки.
4.2. запроваджувати дистанційну торгівлю з доставкою товарів клієнту.

Термін -  до стабілізації епідситуації

5. Начальнику відділу освіти апарату виконавчого комітету міської 
ради (Руснак А.І.) начальнику відділу культури, спорту, сім’ї та молоді 
виконавчого комітету міської ради (Козубовський М.Г.) :

5.1. доручити класним керівникам загальноосвітніх закладів проводити 
роз’яснювальну роботу з батьками та учнями щодо організації вимушеного 
вільного часу та обмежень під час карантинних заходів.

5.2.розробити заходи щодо часткового переведення працівників закладів 
освіти і культури Новоселицької ОТГ на роботу у дистанційному режимі , та на 
виконання інших видів робіт (організаційна, методична,наукова та інша)

Термін -  негайно,до припинення карантину



6. Начальнику фінансового відділу апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради (Кіцак Н.В.) виділити кошти в сумі 100 тис.грн. з 
резервного фонду Нососелицької міської ради для придбання засобів 
індивідуального захисту , дезинфікуючих засобів та інших засобів , що вкрай 
необхідні для заходів, пов’язаних з запобігання та ліквідацією надзвичайної 
ситуації (СОУГО-19).

7. В.о старостам старостинського округів №1,2,3,4, 5,6,7,(Нікітович Г.І., 
Андронюк В.І., Роман О.О., Федоряк В.М., Кукуряк М.І., Зеліско В.Л., 
Лакуста Д.В.),начальник відділу культури, спорту, сім’ї та молоді 
виконавчого комітету міської ради (Козубовський М.Г.),відділу ЖКГ, 
транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища апарату 
виконавчого комітету міської ради (Бедяк Г.М.), відділу економічного 
розвитку інвестицій та закупівель апарату виконавчого комітету міської 
ради (Ракоча М.І.) звернутись до представників релігійних конфесій та організацій 
щодо обмеження проведення зборів, богослужінь та інших заходів із залученням 
парафіян на період дії карантину

Прийнято одноголосно всіма членами комісії (за окремим списком)

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

1 • 0 * • • • *_» ••• -* -Т Г  •• • ••фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської 
ради ОТГ.


