
УКРАЇНА 
НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Чкалова,7 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
E-mail: novmeria@gmail.coni Код ЄЛРПОУ 04062050

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

безпеки та надзвичайних ситуацій

« 29 » жовтня 2021 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи - 1 4  —
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.

СЛУХАЛИ:
1. Хмеля Вадима Павловича -  В.о. завідувача Новоселицького відділу 

Чернівецької районної філії ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України»;

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

3. Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти Новоселицької 
міської ради.

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. Начальнику відділу освіти Новоселицької міської ради (Руснак 
А.І), керівникам закладів загальної середньої освіти Новоселицької міської 
територіальної громади :

враховуючи протокол позачергового засідання обласної комісії з питань 
ТЕБ та НС №19 від 29 жовтня 2021 року та у зв’язку ростом захворюваності на



♦

СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 організувати дистанційну 
форму навчання для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 
Новоселицької міської територіальної громади строком на один тиждень з 01 
листопада 2021р.

Термін -  невідкладно

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.

Міський голова - голова . -2ч\
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