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протокол лl} 1
позачергового засiдання MicbkoT koMiciT з питань техногенно-екологiчнот

безпеки та надзвичайних сиryацiй

<<20 >> сiчня 2022 року м. Новоселиця

мiсце провеdення - адмiнпримiщення Micbkoi Ради
Почаmокробоmu- 15 0а

Головуе - Нiкорич M.I., мiський голова - голова KoMicii з питань ТЕБ та НС.
Прасуmнi: члени KoMicii згiдно затвердженого скJIаду (за списком) та запрошенi.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розвиток епiдемiчноi сиryацii в населених пунктах
Новоселицькоi MicbKoT Ради зумовлецою гострою респiраторною хворобою
covlD-l 9, спричиненоi корона BipycoM SARS-Co у -2:

2. Про затвердження обrрунтування обсягiв
для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних
новосели цькоi Micbkoi територiально[ громади.

матерiального резерву
сиryацiй на територiТ

По першомч питанню
СЛУХАЛИ:

1. Хмеля Вадима Павловича - В.о. завiдувача Новоселицького вiддiлу
чернiвецькоi районноi фiлii .щу <чернiвецький обласний центр контролю та
профiлактики хвороб МОЗ УкраiЪи>;

2. Бежана В'ячеслава Васильовича -головного
Промiнь здоров'я>>;

лiкаря КНП кЩентр

3. Сухораба Василя Степановича
"Новоселицька лiкарня "

- заступника головного лiкаря КНП

4. Головко Сергiя Григоровича - начальника вiддiлу державного наглядуза дотриманняМ санiтарного законодавства Головного управлiння
!ержпроспоживслужби в Чернiвецькiй областi

5. Руснак Аделiну IBaHiBHy - начальника вiддiлу освiти НовоселицькоТ
MicbKoi ради.



За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення зазначеного
питання, з урахуванням оцiнки епiдемiчних показникiв, комiсiя ВИРIШИЛА:

1.1. Iнформацiю про розвиток епiдемiчноi ситуацii в населених пунктах
Новоселицькоi MicbKoi ради зумовленою гострою респiраторною хворобою
COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 взяти до вiдома.

1.2. Начальнику вiддiлу освiти Новоселицькоi мiськоi ради (Руснак
A.I), начальнику вiддiлу культури, спорry, ciM'i та молодi апарату
виконавчого KoMiTery Новоселицькоi MicbKoI ради (Козубовський М.Г.) :

враховуючи протокол позачергового засiдання обласноi KoMicii з питань
ТЕБ та НС Jtl вiд 20 сiчня 2022 року , у зв'язку ростом захворюваностi на
COVID-l9, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 i значним збiльшенням
випадкiв захворюваностi серед дiтей на грип та iншi респiраторнi захворювання
органiзувати дистанцiйну форму навчання для здобувачiв освiти закладiв
заг€шьноi середньоТ освiти, позашкiльноТ освiти, КУ ФОК <<НовоселицяD, КУ
(НIРЦ) (а також мистецького та спортивного спрямування) Bcix форм власностi
НовоселицькоТ MicbKoi територiальноТ громади строком на два тижнi з 21 сiчня
2022р.

1.3.Старостам
TepMiH - невiдкладно

старостинських округiв NЬl,12,314,5,61718,9110

( Нiкiтович Г.I., Ефтенiй I.A., KiopecKo В.В., Ротар A.I., Кукуряк M.I., Зелiско
В.Л., Кочурка Р.П., Штефлюк Р.Г., Карунry I.A.), головному лiкарю КНП
"Новоселицька лiкарня " (Калараш В.О.), головному лiкарю КНП <<Щентр

Промiнь здоров'я>> (Бежан В.В.), начальнику вiддiлу освiти MicbKoT ради
(Руснак A.I.), вiддiлу культури, спорту, ciM'I та молодi апараry виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради (Козубовський М.Г.) :

в межах повноважень продовжити проведення iнформацiйноi роботи
щодо необхiдностi проведення вакцинацii мешканцiв НовоселицькоТ MicbKoi
територiальноТ громади вiд COVID- 1 9.

TepMiH - на перiод дii
вакцинальноi кампанii

1.4. Рекомендувати завiдуючим З.ЩО та директорам ЗЗСО в яких

функцiонують дошкiльнi пiдроздiли, у разi збiльшеннi кiлькостi захворювання на
COVID- l9, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 i на грип та iншi
респiраторнi захворювання серед дiтей, приймати рiшення педагогiчними радами
щодо переведення закладу на дистанцiйну роботу.

по дрyгомч питанню
СЛУХАЛИ: iнформацiю нач€Lпьника вiддiлу цивiльного захисту, НС та

оборонно-мобiлiзацiйноi роботи апарату виконавчого KoMiTery Мамавко А.А.
За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення з€вначеного

питання, комiсiя ВИРIШИЛА:

2.L. Затвердити обгрунтування обсягiв матерiального резерву для



запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй
Новоселицькоi MicbKoI територiальноi громади.

на територiТ

Протокольне рiшення MicbKoi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних сиryацiй € обов'язковим до виконання BciMa
органiзацiями, установами, пiдпри€мствами незалежно вiд форм власностi та
фiзичними особами на адмiнiстративнiй
територiальноi громади .

Рiшення прийнято одноголосно.

територii Новоселицькоi MicbKoi

Контроль за виконанням протоколу з€Llrишаю за собою.

Мiський ..а
I(oмlctl з пцтац Марiя HIKOPИII

Секретар БтаНС Андрiй МАМАВКО
\*,i,iýl


