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ПРОТОКОЛ № 43 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«03» грудня 2020 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 ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

Ї в —ш •  •  • •  • • •  ___. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

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 Г оловного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області;

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

4. Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради.

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 ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та лист 
Новоселицької міжрайонної філії державної установи ««Чернівецький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» №13-03/1342 від 03.12.2020р. взяти до відома.

1.2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих



органів ради (Арсеній С.В.ДІІова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради (Руснак А.І), начальнику відділу 
культури, спорту, сім’ї та молоді апарату виконавчого комітету міської ради 
(Козубовський М.Г.), керівниками закладів дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти, з метою вжиття заходів спрямованих на 
мінімізацію безпосередніх з фізичних контактів між учасниками освітнього 
процесу, з 07.12.2020 року рекомендуємо:

відновити навчальний процес у закладах позашкільної освіти, для учнів 
1-4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти, за умови дотримання під час 
освітнього процесу відповідних санітарних та протиепідемічних заходів 
визначених постановою Головного державного санітарного лікаря України №50 
від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 
період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» та 
здійснення обов’язкового щоденного моніторингу стану здоров’я учнів;

відновити роботу закладів дошкільної освіти за умови суворого 
дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів визначених 
постановою Головного державного санітарного лікаря №55 від 22.09.2020 року 
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на 
період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (СОУГО-19)»;

враховуючи стан епідемічних показників в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ стосовно захворюваності на СОУГО-19 
здійснювати освітній процес при очній чи змішаніц формі навчання групами учнів 
кількістю не більш, як 20 осіб;

продовжити для учнів 5-10 класів закладів загальної середньої освіти 
освітній процес за дистанційною формою навчання.

Термін -  до прийняття інших рішень 
здійснювати щоденний контроль за діяльністю підпорядкованих 

закладів освіти у період карантину стосовно дотримання в них відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учнів (вихованців);

здійснювати щоденний моніторинг захворюваності учнів та 
працівників закладів освіти, у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом 
з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів 
освіти та персоналу закладів освіти, заборонити відвідування закладів дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної освіти.

Термін - на час дії карантину

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.

Контроль за викон залишаю за собою.

Міський голова - гаг 
комісії з питань ТЕБ Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з п и т а н ь їІ іч ^ С ^ '- '  Андрій МАМАВКО


