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ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«26» березня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -18—
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

Ї ї —г  •  •  • •  ффф. Про стан та розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
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 та розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, 
взяти до відома.



2. 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.),відділу ЖКГ, транспорту, благоустрою та охорони 
навколишнього середовища апарату виконавчого комітету міської ради 
(Бедяк Г.М.), відділу економічного розвитку,інвестицій та закупівель 
апарату виконавчого комітету міської ради (Ракоча М.І.) згідно до 
постанови Кабінету Міністрів України №239 від 25 березня 2020 року :

заборонити до 24 квітня 2020 р. 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, торговельного і 
побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, 
засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 
технічного обслуговування та . ремонту транспортних засобів, технічного 
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 
комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 
поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів

Термін -  до 24 квітня 2020 року

3. 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.), 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 ВЛ., Лакуста Д.В.), 
директору КП «Новоселицька міська тепломережа (Агратіна В.М.)»:

3.1. провести заходи щодо тимчасового обмеження пересування на 
вулицях населених пунктів Новоселицької міської ради ОТГ дітей віком до 14 
років без супроводу дорослих.

Термін -  негайно,до припинення карантину
3.2 заборонити відвідування дитячих, спортивних майданчиків, 

стадіонів, скверів та парків.
Термін -  негайно,до припинення карантину



3.3. заборонити перебування на вулицях та у громадських місцях 
жителів населених пунктів Новоселицької міської ради ОТГ без засобів захисту 
(маски). В разі відсутності масок,допускається заміна їх підручними предметами 
(шарф, хустинка, марлева пов’язка та інше).

Термін -  негайно,до припинення карантину

4. Начальнику відділу юридично-кадрової роботи апарату виконавчого 
комітету міської ради (Полковнікова О.В.) працівникам апарату виконавчого 
комітету міської ради,які продовжують свою діяльність в умовах надзвичайної 
ситуації заготовити тимчасові посвідчення для вільного пересування на випадок 
введення певних обмежень на території громади

Термін -  негайно,до припинення карантину

Прийнято одноголосно всіма членами комісії (за окремим списком)

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.

Марія НІКОРИЧ

Андрій МАМАВКО

Міський голова - гол 
комісії з питань ТЕБ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС


