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ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«01» березня 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -1 8  —
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 зумовленою гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
1. Хмеля Вадима Павловича -  В.о. завідувача Новоселицької 

міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ 
України»;

2. Абрамчук Світлану Деомидівну -  заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Центр Промінь здоров’я»;

3. Головко Сергія Григоровича -  начальника відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Новоселицького 
управління Г оловного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області;

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

1.1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради зумовленою гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 взяти до відома.



1.2. Першому заступнику міського голови (Арсеній С.В.), 
начальнику відділу Новоселицької міської ради (Руснак А.І), начальнику 
відділу культури, спорту, сім’ї  та молоді апарату виконавчого комітету 
міської ради (Козубовський М.Г.), старостам старостинських округів 
№1,2,3,4,5,6,7, ( Нікітович Г.І., Ефтеній I.A., Кіореско В.В., Ротарь А.І., 
Кукуряк М.І., Зеліско B.JI.,), старостам сіл Динівці, Довжок, Берестя, 
Малинівка Новоселицької територіальної громади (Штефлюк Р.Г., Кочурка 
Р.П., Карунту I.A.):

забезпечити контроль за дотриманням виконання протокольного рішення 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС №7 від 27 лютого 2021 року «Про 
встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до 
якого у Чернівецькій області з 00 години 00 хвилин 01 березня 2021 року 
встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки та протоколу 
позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС №5 від 01 березня 
2021 року

Термін -  до прийняття відповідного рішення 
Державною комісією з питань ТЕБ та НС

забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних заходів, 
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 
2» із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 року №104 .

Термін -  постійно
проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань розвитку 

епідемічної ситуації на території Новоселицької міської територіальної громади, 
небезпеки проведення масових заходів, критичної необхідності дотримання 
протиепідемічних заходів

Термін -  постійно

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 
територіальної громади.

Рішення прийнято одноголосно.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.


