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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
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ПРОТОКОЛ № 29
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«15» липня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  10 —
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

Ї й ■ • • •• ••• ТТ •• • ••. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

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

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

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:

1.1. Інформацію про стан епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої корона вірусом 8АЯ8-СоУ-2 взяти до відома.

2. Про затвердження додаткового переліку першочергових
/  •  \  0 *  •  /  •  \  •  •  • • •  •  •  О  • *  • • •(невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що 
сталася упродовж 22 травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій 
ОТГ(житлові будинки ).

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

НС ;
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, комісія ВИРІШИЛА:

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

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

1  • ^  • • • «-* • • •  V  *  •• • ••фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської ради 
ОТГ.

Міський голова - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС ^ < 40^  Андрій МАМАВКО

'Ж Марія НІКОРИЧ


