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ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Е-шаіІ: поутегіа@щпаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 18 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«25» травня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -11—
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 заходи щодо доведення вимог протокольного рішення позачергового 
засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС № ЗО від 
22.05.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 27 від 22.05.2020 року.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
корона вірусом 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, 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 заходи щодо доведення вимог протокольного рішення 
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
№ ЗО від 22.05.2020 року та протокольного рішення позачергового засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 27 від 22.05.2020 року.

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

НС ;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 

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

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

2.1. Взяти до відома постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 
року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»

2.2. Відповідно до протокольного рішення позачергового засідання 
обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 22 травня 2020 року № ЗО та 
протокольного рішення позачергового засідання районної комісії з питань ТЕБ 
та НС № 27 від 22.05.2020 року і враховуючи інформацію про розвиток 
епідемічної ситуації та результати оцінки поточної епідемічної ситуації в 
населених пунктах Новоселицької ОТГ, продовжити дію обмежувальних заходів, 
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 
211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» на всій території 
Новоселицької ОТГ до 22 червня 2020 року.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради (Шова Д.Ф.), секретарю міської ради (Рошка В.В.), начальнику відділу 
цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату 
виконавчого комітету міської ради (Мамавко А.А.):

2.3. Надати пропозиції щодо створення мобільної групи щодо дотримання 
суб’єктами господарювання умов карантинних заходів передбачених постановами 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 та від 20 травня 2020 
року № 392, а також постановами Головного державного санітарного лікаря 
України №№ 16, 17, 18, 20 від 09.05.2020 року на території Новоселицької 
міської ради ОТГ.

Термін -  до 26.06.2020р.

2.4. 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., 
Лаку ста Д.В.) :

про результати роботи мобільної групи щочетверга до 15.00 год. 
Інформувати відділ цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету міської ради

Термін -  до 22.06.2020р.



2.5. Начальнику відділу цивільного захисту, НС та оборонно- 
мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради (Мамавко 
А.А.) про результати роботи мобільної групи щочетверга інформувати районну 
державну адміністрацію через сектор взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної 
державної адміністрації, а також щоп’ятниці інформувати Управління цивільного 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації .

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

Термін — до 22.061І2020р.

ради ОТГ

Міський голова - голов
комісії з питань ТЕБ та Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС


