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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 Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ №11
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

« 27 » квітня 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи - 1 6  —
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 заходи з ліквідації та локалізації наслідків африканської чуми 
свиней на території Новоселицької міської територіальної громади.

1. Про заходи з ліквідації та локалізації наслідків африканської чуми 
свиней на території Новоселицької міської територіальної громади. 

СЛУХАЛИ:
1.Нікорич Марію Іллінічну -  міського голову -  голова міської комісії з 

питань ТЕБ та НС;
2.Мамавко Андрія Анатолійовича -  начальника відділу цивільного захисту, 

НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради.

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

1.1. Відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій 
України ДК-0019-2010, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 
року №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру за їх рівнями» п.6 підпункту З, 
враховуючи розмір збитків від потенційної надзвичайної ситуації, які перевищили 
2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати і попередньо складають 
34398378грн. (Лист СТзОВ «Котелеве» №27/4/2 від 27 квітня 2021 року ) 
попередньо встановити, що подія, яка виникла на території СТзОВ «Котелеве»
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(поблизу с.Котелеве) щодо встановлення карантину африканської чуми свиней за 
класифікаційними ознаками підпадає під надзвичайну ситуацію місцевого рівня - 
Код 20731 (НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо 
небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин»; 
відповідно до класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених 
наказом МВС України від 06.08.2018р. № 658 ознака НС 39 -  захворювання 
сільськогосподарських та диких тварин на екзотичні та особливо небезпечні 
інфекційні (карантинні) хвороби: африканська чума свиней, Ньюкаслська 
хвороба,- сибірка, ящур тощо.

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  •  лт  •  •  •  и  • • •  Ш 1 " • •  •  • •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


