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ПРОТОКОЛ №19 
• • •• • •• •  • ••позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«01» червня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -1 0  —
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 1 —щ • • ••  •• •  Ж V  •• • ••. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про проведення пробної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 
році.
3. Про часткове відновлення роботи інклюзивно-ресурсного центру в 
Новоселицькій міській раді ОТГ.

Ї М Ш •  •  • •  • • •  Т Т  • •  •  • •. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби 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, комісія ВИРІШИЛА:



1.1. Інформацію про стан епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

1.2. Взято до відома постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 р. № 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» з 
питань виконання санітарно-епідемічних обмежень.

2. Про проведення пробної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 
у 2020 році.

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

НС;
Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти апарату виконавчого 

комітету міської ради;
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 

питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Дозволити проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 
21 травня 2020 року № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного 
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 
випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)», протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 
29.05.2020 року № 31 та протокольного рішення районної комісії з питань ТЕБ та 
НС від 01.06.2020 року № 28.

2.2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Шова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату виконавчого 
комітету міської ради (Руснак А.І.):

організувати роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання на базі закладів загальної середньої освіти відповідно до оновлених 
нормативних документів, з урахуванням профілактичних та протиепідемічних 
заходів, які впроваджуються для запобігання ускладнення епідемічної ситуації 
внаслідок поширення коронавірусної хвороби СОУШ-19 та забезпечити належні 
умови проведення ЗНО.

Термін -  у строки проведення пробного ЗНО

3. Про часткове відновлення роботи інклюзивно-ресурсного центру 
в Новоселицькій міській раді ОТГ.

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

НС ;
Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти апарату виконавчого 

комітету міської ради;
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 

питання, комісія ВИРІШИЛА:
відновити роботу інклюзивно-ресурсного центру, із дотриманням



протиепідемюлогічних вимог, в частині проведення комплексної психолого- 
педагогічної оцінки розвитку дитини, забезпечивши першочергове обстеження 
дітей, які мають розпочинати здобуття початкової освіти у 2020/2021 н. р. та 
зараховуватися до закладів освіти вперше відповідно до протокольного рішення 
обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 29.05.2020 року № 31 та протокольного 
рішення районної комісії з питань ТЕБ та НС від 01.06.2020 року № 28.

Рішення прийнято одноголосно.
тт • • •• • ••• • ••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

1 • ля • • •  о  • • •  т т  • •  * • •фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської

Термін -  з 01 червня 2020 р.

ради ОТГ.

Міський голова - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС


