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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@атаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ №31
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«27» липня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  16 —
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 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про додаткові заходи з протидії пожежам у природних екосистемах на 
території Новоселицької міської ради ОТГ у 2020 році.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУШ-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 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 розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

1.2. Дозволити проведення масових заходів при умові дотримання вимоги 
5 квадратних метрів на одного учасника заходу.

1.3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.),начальнику відділу освіти апарату виконавчого 
комітету міської ради (Руснак А.І.) :

надати пропозиції щодо початку роботи закладів дошкільної освіти при 
умові дотримання вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затверджених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 
№25.

Термін - до 29 липня 2020року

1.4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.),начальнику відділу освіти апарату виконавчого 
комітету міської ради (Руснак А.І.) за участю Новоселицького районного 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

перед відкриттям закладів дошкільної освіти провести обстеження 
дошкільних навчальних закладів на предмет їх готовності до прийняття дітей та 
забезпечення протиепідемічних вимог.

Термін - до 01 серпня 2020 року

2. Про додаткові заходи з протидії пожежам у природних 
екосистемах на території Новоселицької міської ради ОТГ у 2020 році.

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 ;

Рибака Ігоря Вікторовича - провідного інспектора Новоселицького РС 
УДСНС України у Чернівецькій області;

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



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

організувати проведення рейдів в населених пунктах громади , в ході 
яких провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням;’ та 
користувачами земельних ділянок щодо недопущення пожеж в екосистемах та 
порядку дій у разі виявлення загорань, залучивши до даної роботи фахівців 
Новоселицького відділення Сторожинецького ВП ГУНП у Чернівецькій області, 
Новоселицького РС УДСНС України у Чернівецькій області.

Термін - після завершення обмежувальних заходів пов’язаних з
карантином

забезпечити контроль за дотриманням агропідприємствами, 
фермерами та населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час 
збирання врожаю, недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на 
сільгоспугіддях і присадибних ділянках.

Термін - постійно

Рішення прийнято одноголосно.

тт • • •• • ••• • ••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 виконанням протоколу залишаю за собою.


