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ПРОТОКОЛ № 17 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«14» травня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початокроботи -12—
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 СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про заходи щодо доведення вимог протокольного рішення позачергового 
засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС № 29 від 
13.05.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 25 від 14.05.2020 року.

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:



1.1. 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.

1.2. Подання в. о. директора Державної установи «Чернівецький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» - головного 
санітарного лікаря Чернівецької області ГОПКО Н.В. від 11 травня 2020 року, до 
обласної комісії ТЕБ та НС, взяти до відома

2. Про заходи щодо доведення вимог протокольного рішення 
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
№ 29 від 13.05.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 25 від 14.05.2020 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 статей 29, 30 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2 (далі - СОУГО-19), з урахуванням постанови КМУ від 11.03.2020 р. №211 
(зі змінами та доповненнями), рішення Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., 
протокольного рішення позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з 
питань ТЕБ та НС № 29 від 13.05.2020 року та протокольного рішення 
позачергового засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС № 25 від 
14.05.2020 року, скасувати підпункт 2.3 питання 2 протокольного рішення № 13 
від 16.04.2020 р. позачергового засідання міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради (Шова Д.Ф.), відділу економічного розвитку,інвестицій та закупівель 
апарату виконавчого комітету міської ради (Ракоча М.І.), 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.), 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.) :

2.2. Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ- 
2 (далі - СОУГО-19), з урахуванням рішення постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 
(зі змінами), на виконання протокольного рішення позачергового засідання 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 13.05.2020 року № 29 року та протокольного рішення позачергового



засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.05.2020 року № 25 на 
території Новоселицької міської ради ОТГ:

1. Продовжити обмеження на період дії карантину:
1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків 
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягай 14 років, батьками, 
усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками- 
вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами 
дитини;

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 
супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів 
дитини;

4) відвідування закладів освіти її здобувачами;
5) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для 
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на 
велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) спортсменів 
штатних команд національних збірних команд України з олімпійських, 
неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, за 
умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

6) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 
відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 
фітнес-центрів, закладів культури.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020р. 
№343 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 211» відновити роботу :

1) перукарень та салонів краси за умов дотримання вимог постанови 
Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року №20;

2) закладів надання стоматологічної допомоги за умов дотримання вимог 
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року 
№19;

3) закладів громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках 
просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між 
місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох 
клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з 
надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку 
діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України



“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ” 
та за умов дотримання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 09.05.2020 року №18;

4) закладів торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що 
розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування 
населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) 
та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у 
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а 
також за умов дотримання вимог постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 09.05.2020 року №17;

5) закладів, які передбачають приймання відвідувачів в офісних 
приміщеннях (діяльність нотаріусів, адвокатів, сервісних центрів тощо) за умов 
дотримання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України 
від 09.05.2020 року №16.

2.3. Провести заходи щодо інформування керівників установ, підприємств, 
організацій та фізичних осіб, які розташовані, здійснюють діяльність, або 
проживають на території Новоселицького міської ради ОТГ, про суворе 
дотримування вимог карантину та безумовне виконання вимоги постанови КМУ 
№211 від 11 березня 2020 року (зі змінами та доповненнями) та вимог постанов 
Головного державного санітарного лікаря України № 14 від 27.04.2020 р., №№ 
15, 16, 17, 18, 19, 20 від 09.05.2020 р. щодо організації протиепідемічних, 
профілактичних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності.

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

Термін -  до прийняття інших рішень

Термін -  до прийняття інших рішень

ради ОТГ.

Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС Андрій МАМАВКО


