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ПРОТОКОЛ № 14 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«24» квітня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -11—
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 стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про заходи щодо доведення вимог протокольного рішення позачергового 
засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС № 25 від 
23.04.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 21 від 23.04.2020 року.
3. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в природних екосистемах 
Новоселицької міської ради ОТГ.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
корона вірусом 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 
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. 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 заходи щодо доведення вимог протокольного рішення 
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
№ 25 від 23.04.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 21 від 23.04.2020 року.
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:

2.1. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 
року № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» на 
території Новоселицької міської ради ОТГ продовжити карантин до 11 травня 
2020 року.

Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради (Арсеній С.В.,Шова Д.Ф.), директору КП «Новоселицька міська 
тепломережа» (Агартіна В.М.), в.о старостам старостинських округів 
№1,2,3,4, 5,6,7, (Нікітович Г.І., Андронюк В.І., Роман О.О., Федоряк В.М., 
Кукуряк М.І., Зеліско В.Л., Лакуста Д.В.) :

2.1. відповідно до положень статті 32 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», статей 30, 40-41 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами) і постанови 
Головного державного санітарного лікаря України від 21 квітня 2020 р. № 11 
провести на відповідній адміністративній території заходи щодо заборони 
відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні 
післяпасхальні з (післявеликодні) поминальні дні, крім випадків здійснення 
поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням 
протиепідемічних правил, зокрема участі не більше ніж 10 осіб та забезпечення 
відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри.

Термін - негайно

2.2. у зв’язку з посиленням загроз поширення вірусу СОУГО-19, провести в 
межах своїх повноважень відповідні заходи щодо попередження керівників усіх 
релігійних громад, груп тощо, які проводять діяльність на відповідній



адміністративній території, щодо їхньої персональної відповідальності за 
дотримання всіх протиепідемічних заходів, включно з можливостями 
застосування щодо них адміністративних покарань (штрафів) та відкриття 
спеціальних проваджень у випадках ігнорування чи свідомого провокування 
скупчення людей на територіях цвинтарів у відповідний період.

Термін -  негайно

3. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в природних 
екосистемах Новоселицької міської ради ОТГ.

СЛУХАЛИ:
Рибака Ігоря Вікторовича - провідного інспектора Новоселицького РС 

УДСНС України у Чернівецькій області;
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:

Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради (Арсеній С.В.ДІІова Д.Ф.), начальнику відділу цивільного захисту, НС 
та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету (Мамавко 
А. А.),директору КП «Новоселицька міська тепломережа» (Агартіна В.М.), 
в.о старостам старостинських округів №1,2,3,4, 5,6,7, (Нікітович Г.І., 
Андронюк В.І., Роман О.О., Федоряк В.М., Кукуряк М.І., Зеліско В.Л., 
Лакуста Д.В.) :

3.1. встановити на видних місцях наочну протипожежну агітацію, знаки 
пожежної безпеки;

3.2. довести до мешканців інформацію про відповідальність, передбачену 
Кримінальним Кодексом України за знищення майна внаслідок пожеж, зокрема:
- частиною 2 ст.194 передбачено кримінальну відповідальність за умисне 

знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу;
- статтею 196 передбачено кримінальну відповідальність за необережне знищення 
або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель 
людей;
- статтею 245 передбачено кримінальну відповідальність за знищення або 
пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, 
вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загально- 
небезпечним способом;
- статтею 252 передбачено кримінальну відповідальність за умисне знищення або 
пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно- 
заповідного фонду;
- статтею 270 передбачено кримінальну відповідальність за порушення 
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки; зобов’язати власників 
домогосподарств та сільгоспугідь привести у відповідність до вимог пожежної 
безпеки свої території шляхом скошування та вивезення в установлені місця сухої 
трави, листя та інших рослинних решток.

Термін — під час посушливого періоду



Начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 
мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету (Мамавко А. А.) :

3.3. забезпечити висвітлення питання щодо попередження пожеж, 
загибелі та травмування людей на них в житловому секторі на офіційному 
Інтернет сайті Новоселицької міської ради ОТГ та у засобах масової інформації 
громади;

3.4. довести через засоби масової інформації до населення інформацію 
про кримінальну відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України 
за знищення майна внаслідок пожеж.

■ ■ •  •  • •  •  • • •  •  • •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

Термін — під час посушливого періоду

ради ОТГ.

Андрій МАМАВКО

Марія НІКОРИЧ


