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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
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ПРОТОКОЛ № 36 • • •• • ••• • •• позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

«02» жовтня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -1 5  —
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 
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. Абрамчук Світлану Деомидівну -  заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Центр Промінь здоров’я»

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 ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.



1.2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.ДІІова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради (Руснак А.І):

враховуючи лист Новоселицької міжрайонної філії державної установи 
««Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» №13-03/1089 від 
02.10.2020р дозволити відновлення освітнього процесу в дошкільному 
навчальному закладі «Дзвіночок» м.Новоселиця з 05.10.2020 року ;

спільно з керівниками закладів дошкільної освіти здійснювати оцінку 
ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання 
рекомендацій визначених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 21.05.2020 року № 25 «Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу матеріально- 
технічного забезпечення та врахувати їх при прийнятті рішень щодо 
відновлення роботи в умовах карантину.

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 
ради ОТГ.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Міський голова - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС
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Секретар комісії з питань ТЕБ та НС

Марія НІКОРИЧ

Андрій МАМАВКО


