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ПРОТОКОЛ № 23 
•  •  • •  •  • • •  •  • •позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«24» червня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи — 9 —
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 надзвичайну ситуацію природного характеру на території 
Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла внаслідок сильних злив, та 
різкого підйому рівня води у р. Прут.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-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 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 надзвичайну ситуацію природного характеру на території 
Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла внаслідок сильних злив, та 
різкого підйому рівня води у р. Прут.

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

НС ;
Нікітовича Георгія Івановича - в.о. старости старостинського округу №1 ;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 

НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської 
ради -  секретаря комісії з питань ТЕБ та НС ;

Сольського Богдана Івановича -  начальника Новоселицького РС УДСНС 
України у Чернівецькій області.

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

2.1. Ситуація, яка виникла 23.06.2020 року, у зв’язку з підняттям рівня води 
у річці Прут, та внаслідок сильних злив на території Новоселицької міської ради 
ОТГ за класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затверджених 
наказом МВС України від 06.08.2018 № 658, з урахуванням підпункту 2, пункту 6 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.03.2004 № 368, відповідно Державного класифікатора надзвичайних 
ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від 
09.10.2010 № 417, попередньо класифікується, як надзвичайна ситуація місцевого 
рівня природного характеру код 20310 (Метеорологічні НС, пов'язані з 
атмосферними опадами), ознака 18 (II розділ).

2.2. Призначати керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації попереднього місцевого рівня за територіальним поширенням 
природного характеру по ускладненню погодних умов на території населених 
пунктів Новоселицької об’єднаної територіальної громади внаслідок сильних 
дощів у період з 12 травня по 23 червня 2020 року - заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Арсенія С.В.

Термін: негайно
2.3. Створити оперативний штаб для координації проведення першочергових 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків повені.

Термін: негайно

2.4. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.Шова Д.Ф.), начальнику відділу цивільного 
захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого 
комітету Новоселицької міської ради ОТГ( Мамавко А.А.), начальнику



фінансового відділу апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради ОТГ (Кіцак Н.В.), відділу економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради ОТГ 
(Ракоча М.І.), 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.):

- надати Перелік невідкладних (першочергових) робіт з проведення 
аварійно-відновлювальних робіт та інших невідкладних робіт в населених 
пунктах, які постраждали від надзвичайної ситуації ;

Термін -  негайно

- для визначення розмірів збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
природного характеру керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 року № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» (із наданням 
інформації щодо форми власності об’єктів, які зазнали втрат);

Термін -  негайно

- провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням про порядок 
проведення обстеження жилих будинків відповідно до. постанови Ради міністрів 
Української РСР від 26.04.1984 року № 189 «Про порядок обстеження стану 
жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним 
вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для 
проживання» та довести вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 
18.12.2013 року № 947 «Про затвердження Порядку надання та визначення 
розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних 
ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання».

Термін -  негайно

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 
ради ОТГ.

Міський голова - гол 
комісії з питань ТЕБ

Секретар комісії з питань

Марія НІКОРИЧ


