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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@щпаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 26 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«30» червня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  09 —
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 1 ■ •  •  • •  • • •  Т Т  • •  •  • •. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про наслідки надзвичайної ситуації місцевого рівня природного 
характеру на території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла 
внаслідок сильних злив та різкого підйому рівня води у р. Прут.
3. Про затвердження переліку першочергових (невідкладних) робіт (заходів) з

•  •  • • •  •  •  О  • •  • • •  /%ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що сталася упродовж 22 травня -  
24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ:
І.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:

1.1. Інформацію про стан епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

2. Про наслідки надзвичайної ситуації місцевого рівня природного 
характеру на території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла 
внаслідок сильних злив та різкого підйому рівня води у р. Прут 

СЛУХАЛИ:
Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань ТЕБ та

НС ;
Нікітовича Георгія Івановича - в.о. старости старостинського округу №1 ;
Лакусту Дмитра Васильовича - в.о. старости старостинського округу №7 ;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 

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

Сольського Богдана Івановича -  начальника Новоселицького РС УДСНС 
України у Чернівецькій області;

В наслідок надзвичайної ситуації.місцевого рівня природного характеру на 
території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла внаслідок сильних злив у 
період з 12 травня по 23 червня 2020 року та різкого підйому рівня води у р. Прут 
у період 22 травня-24 червня 2020 року:

м. Новоселиця - підтоплено 357 присадибних ділянок, підтоплено 24 
житлових будинків, підтоплено 2 пішохідних переходів.

с. Маршинці - підтоплено 371 присадибних ділянок, підтоплено 7 житлових 
будинків, підтоплено автомобільну дорогу Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца - 
КПП "Дяківці", підтоплено міст через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н- 
03/ Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці».

с. Зелений Гай - підтоплено 40 присадибних ділянок.
Внаслідок значних дощів підтоплено:
- м. Новоселиця - 225 присадибних ділянок, 4 житлових будинки, 48 

підвалів багатоповерхових житлових будинків, підвал адміністративної будівлі 
вул. Центральна, буд. 37, підвал КНП «Новоселицька ЦЛ», каналізаційна насосна 
станція КНП «Новоселицька ЦЛ», очисні споруди міста Новоселиця, 

м.Новоселиця - територія ЗОШ №3;
с. Слобода - підтоплена територія НВК.
с.Строїнці — внаслідок протікання покрівлі зазнали пошкодження 

приміщення НВК;
с.З.Гай -  підтоплені підвальні приміщення ЗОШ;



В селах Строїнці, Маршинці та в місті Новоселиця розмито дороги.(5000 кв. м 
доріг державної власності, а також 62150 кв.м. доріг та 2 мости комунальної 
власності).

Відселено за згодою з місць можливого підтоплення: м. Новоселиця -  2 
особи (люди з інвалідністю), с. Маршинці - 5 осіб (у т.ч. 1 людина з інвалідністю, 
1 дитина).

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

2.1. Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області 
(Сольський Б.І.) :

продовжувати роботи щодо відкачування води з підтоплених криниць;

спільно з управлінням Держпродспоживслужби у Новоселицькому районі 
(Мельник І.В.), Новоселицьким міжрайонним відділом лабораторних досліджень 
ДУ «Чернівецький обласний центр міністерства охорони здоров’я » (Хмель В.П.) 
провести дезінфекцію та знезараження джерел питної води в зонах підтоплення.

Термін: негайно
2.2. Директору КП «Новоселицька міська тепломережа» ( Агартіна

В.М.) :

продовжувати роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та сильних 
зливових дощів, забезпечити приведення до робочого стану систем 
життєзабезпечення та мереж в межах компетенції.

Термін -  негайно

3. Про затвердження переліку першочергових (невідкладних) робіт 
(заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що сталася упродовж 22 
травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ.

СЛУХАЛИ:
Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань ТЕБ та

НС ;
Арсенія Сергія Васильовича - заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ;

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

Затвердити перелік першочергових (невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації,що сталася упродовж 22 травня -  24 червня 2020 
року у Новоселицькій ОТГ, що додасться.



Рішення прийнято одноголосно.

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 ОТГ.

Міський голова - голов; 
комісії з питань ТЕБ та

Секретар комісії з пита і Андрій МАМАВКО

Марія НІКОРИЧ


