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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 КодЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 10 _ • • •• • ••• • • •позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

«23» квітня 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -1 5  —
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 8АК8-СоУ-2.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-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 Головного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія ВИРІШИЛА:
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1.1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИІ>-СоУ-2 взяти до відома.

1.2. Відновити роботу з 26 квітня 2021 року закладів позашкільної 
освіти Новоселицької міської ради. При здійсненні своєї діяльності суворо 
дотримуватись вимог постанов Головного державного санітарного лікаря 
України.

Термін -  26.04.2021 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.

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

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС Андрій МАМАВКО


