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icbKoT KoMic,i[ з IIитань техногенно-екологiчноi
та надзвич:tйних сиryацiй

м. Новоселиця

iщення MicbKoT ради

ий голова - голова KoMicii з питань ТЕБ та НС.
затвердженого складу (за списком) та запрошенi.
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j}. Бежана В'ячесл
Промiнь з,цоров'я);

1l. Г'о.lIовко Сергiя Г

вимоги ли(]та заступника сек
олексiя (]оловйова лlЬ428
додаткови)( п ротиепiдемiчниi

за дотриIианням санiтарногq
lержпрос.поживслужби в Чер.н

5. I\{aMaBKo Ан,прiя 1

захисту, ElC .га обороннсl-мобi
MicbKoi ра,ци .- секретаря Mic,

рOвича - начальник;л вiддiлу державного наг-цяду
конодавства управлiння Головного 1,правлiнняцькiй облас:тi .

зростання :}ахворюваностi на (]
За резу,,тьтатами дrrповiiд

натолiйовича - начальника вiддiлу цивiльного

:Уll':::i.,РОбОТИ u"lРj]у виконавчого KoMiT.eTy
оТ KoMicii з rrитань Т'ЕБ та НС - який ловiв про

},'j,lT' "1ЦiО:У'лТо[ безпеки i оборони Украiни
Cl4,12-21 вiд 29.09.2O2l року щодо введеllня
кодiв та обмежень, с]lрямованих на стримуваI-tня
V],D-l9 у ме>ках Новrэселицькоi громади.

ЭVlt ,га з урахуваI{Ня]чt обговорення зазначенOго
п.iдс:мiчних показ]lикi в, комiсiя вирlшилд:

питання, з урахуванням оцiнк



1.1. IH

Ёзтfi 
,ru,т'}ii:t.'*цнжн:'Ж.цж#т#i,хffi :r"xJ,iжTCOVI D'' l 9, СПРИЧ_ине н <rT кOjэонiitв.фусом sдкs _соil;;r";#Ы#;- XIJOPOooK

1,2, Iнформ,а,lдiю, якi lвикладенi у -тtистi заступника секретаря РадиНаЦiОНаЛЬНОТ беЗПеКИr i, oбclploHl,t )/краiни олЁксiя с,словйова Ns4286/ з2_о4l2_2t вiд29.09.2с|21 року'цIо,ц,() введlэннЯ додатковI{Х lпротиепiдемiчних заходiв таобмежеlть, спрямованI,t.к на стрlиvtування зрост€tння захворюваностi на Cov.ID-l 9у межах Н(]|воселиць1,1tlli гро,иади взяти до вliдолла.
1.3. ПеJlrпопrУ зiа(:'упникУ мiс:ького голови (Арсенiй с.в.),заступнику мiського гол()ви З питань дliяльноl:тi виконавчих органiв Ради(Майда,нсt,кий P,L) наrчаjrjьник)' вiддiлу Новосел:ицькоi пriськоi Ради (РуснакA,I), начальнику вiltлi.пу *ультури, спорту, ciM'T та мtlлодi апараryВиконаВчOГо комiт'еrгУ шriськ,оi Ради (Козубовський м.г,.), старостамстарос,г]инських окрvlгiв Nllo2,3,4o5,6,,7, ( IIiкi,гович Г.I., Ефтенiй i.д., кiЪрескоВ,В,, Ро,гаllь A.I., Ку.к,},ряк M._t.. Зелiско'В.Л.,), старостам сiл Динiвцi, {овжок,Берестя, NIалинiВк:t Il[овсХ:елI|цькОi територfа;rьноТ громади (lllтефлюк Р.Г.,Кочурка Р.П., Kapyнr-5r I.A.):

проведення Bcix ма{рвих (розважальних,, спортивних, соцiальних,

Ё'j:::*:,":i:lYх)_'закодiв, Kryi.M офlцiйних спор]]ивних заходiв, включених до
;;; ;, ;;;; 

^ ; . #; ##-' ".Ж; :
I"ж*::Ji,y=: j":,.11тф:'iБ;;;;Т"л" споlэту професiйних спортивних

,;;;;; #;"-;;;;t; #|#;;СаНiТаРНИХ ' ПРО]1_.Тa*ri:*r.]r .r*одiв та :зоiИ.п.п,"я обов,язкового щодеFIногоконтролrc) за станОМ З!аРlаg'd fi|rасникiв;

_l:'OYi::" i::rrlаЧiв зtrк"падiв культу,ри i прсlведення культурних масовихзаходiв, KpiM роботи. uuто!,онцертiв, *r""l"Jr;Б;;'";;;#;ilffi;;
;i:i"":1Y111,,-. ?:^:I]ir_ .fl.подарювання, пов'язЪноi з виробництвом

;";;:";н::}обмеженн:я lIоступу ло мriсlЯ {h,,rnla (знiмального майданчика) cTopoHHix осiб таВИКОРИСТаtННЯ 
"':,::,ili:1'l1]YtM aKToPiB пiд час знiм,ально.о nio*ecy), залученимЛО ВИРОбНИЦ']]Ва:Уa1::j:УuпrН{[,о твору, засобiв iндивiдуалurоЬ захисту, зокрема

респiраторiв або Захиснtих,иЬ"о*_ ITT. ?я'.пI;DяIrr.пL,,i^

виробниц:гвом аудiовiзуilпьних |гворiв, n. Ёn,r*о;;r';;;""^#,'"ОО"""' 
llUб ЯЗаНа З

л..,,"|*]::::::i : закладах 
{РrшкiльноТ, загалr,ноi та середньоi, позашкiльноТlq чwу9лгrDLr.t, lrU5amKlJlbHolосвiти масових захолiв (висrав] сI}ят, концертiв);

.*""ЖI;:jy,ylx. 9".:,,л::::Т4:: засобiв iндивiд:уального захисту, зокрема

у зв'язкУ з погiрr]ттенняМ епiдемj,чноii ситуацiТ щодо COVID-l9 вНаСеЛеНLlХ ПУНКТаХ 
_F{ОВОСО.ЛlruЪl9i MicbKoi ради та вiдповiдно до постановиКабiнету, MiHicTpiB Укрlаiни Рiл 09 грулн" ZOZI рокУ j\ъl2зб пПро встановленнякарантиrIу r,a запровад}кення о(5межув€UIьних гlротlzепiдемiчних заходiв з ]\4етоюзапобiгання поширеннк) на територiТ УкраiЪи_ гостроi респiраторноТ хворобиCOVID- 1 9, 

"р111т_:!1 *oPp"aBipycoM SrtKS-Co \V-2>> iз змiнами, враховуючиобмежуВальнi протиепгiлемillн:i rч*од", п.р.лбчr.ri Для ((жовтого)) рiвняеПiДеМiЧrrОТ НебеЗПеКРI lПошrлРеrлня гостроТ реЬпiра-горнот 
""ороо" COVID_l9 натериторii' Нrэвоселицьксli MicbK.ri Ради Ъ 00 гOд 00 хв. 04 жовтня 202l рокузабороняlсться ]

;;;, ;;;";; r;;, ;,i;#ij;}]виготовлеI{их caMocTi йнсl,;



на територiях закrlадiв rэ

на зупин,ках громаlIськ():
на iншt.tх територli:ях за

фiзичнсli дlлстанцii не глtенш:

Jt.4. Управл,iнtнtко
(Мельн,ик: [.В.), вi,ц,цtiiлен
Чернiвrэць,кiй облаr:-гi ( Бе

зiабезпечити ;цOтри
Новосе.тlицькоТ м i cbKol' ради;

Е} },мовах на,цзвичайt
суб'ектiв господарювання п

1.5.f'о.повнOгt{,у, лi
В.О.), головномч лiк:арю Кl

здiйснити перевiрку
сiмейним лiкарем пiдцгlсlряд

пi,ц час патронаж;i звер
заходiв, мiгriмiзацiю соцiалl,
допомог,ою у випадку uояви

забезпечити Bci необ
мешканцiв qромади;

забезпечити дотриIuil
лiкува.гlьних закладах гром

Прсlтоlсольне рiшенняr
безпеки Til надзвич:trйнlrх
орга нiза цiям и, устанOва п|и,,

фiзичними особами на
терито р 

jiал ьноТ f рома,цIr

Рiшення прийнято однt

Кон,грсl.пь за викон а,ння^d

NIiський
KoMiciT:l

/*

CeKpeTtl;} зilс ТЕlБ та НС

.ни здоров'я та, освiти;
,гранспорт},;

IьногО користуВаrIнЯ у разi неможливостi дотримання
1 метра.

TepMiH .- до прийняття iнших 1liшень

,l|ержпродспо}кIlвслужби в flернiвецькiй областi
полiцii NЬб ('м.Новоселиця) ЧРУП гУНП в

,м r.l .) :

rtя вiдповiдних сrбмежув€Lльних заходiв на територiТ

оТ ситуацiI проводити монiторинговi обстеження
дотриманню про,тиеп:iдемiчних вимог .

TepMiH -постiйно)Ю кr{П '"Новоселицька .lliкарня '' (Калараш
пll <KL(eHTp lIpoMiHb здоров'я> (Бежан It.B.) :

ан}' Здоров'я вагiтних, якi уклали лекларацiю iз
ваrIого закладу ;

yTI{ увагУ вагiтних на дотримання протиепiдемiчних
4]( KoHTaKTiB ,га невiдкладне звернення за медичною
ерLLtих ознак ГРХ ;

i умови д.гIя :tрос.гання кiлькостi вакцинованих

ня iнфекцiйного контролю та маршруту хворих в

TepMirl -пос:тiйно

icb,Koi KoMicii :} питань техногенно-екологiчноi
сlлtтуачiй с обовоязlковим дtl виконання BciMa
liдшрисмствами незаlлежно вiд форм B;racHocTi та
нtiс,тративнiii т,ерлl,горiT НовоселицькоТ MicbKoT

tхотоколу залишаю за, собою.

Марiя НIКОРИЧ

олеся ПоЛкоВнIкоВА


