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ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«27» березня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -15—
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

І тт • • •• ••• тт •• • ••. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про продовження на території Новоселицької міської ради ОТГ карантину 
до 24 квітня 2020 року.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-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. Головко Сергія Григоровича- начальника відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Новоселицького районного управління 
Головного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій області;

3. 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. 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.

2. Про продовження на території Новоселицької міської ради ОТГ 
карантину до 24 квітня 2020 року.
СЛУХАЛИ:

1. Нікорич Марію Іллінічну - міського голову - голову комісії з питань 
ТЕБтаНС;

2. 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. Начальнику відділу освіти апарату виконавчого комітету міської 
ради (Руснак А.І.), начальнику відділу культури, спорту, сім’ї та молоді 
апарату виконавчого комітету міської ради (Козубовський М.Г.) 
призупинити навчальний процес в усіх закладах освіти (шкільна, позашкільна, 
дошкільна) до 24 квітня 2020 року включно. Продовжити проведення навчальних 
занять за допомогою дистанційних технологій.

2.2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів (Арсеній С.В.), директору КП «Новоселицька міська тепломережа» 
(Агартіна В.М.), 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., Лакуста Д.В.) забезпечити :

а) визначення та маркування меж територій з особливими умовами в’їзду та 
виїзду шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення 
особливого режиму проведення протиепідемічних заходів;

б) належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, 
наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій тощо) 
контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах із територій з особливим 
режимом, у зв’язку з нововиявленими осередками спалаху інфекційної хвороби;

в) пропуск осіб, які залишають території особливого режиму або 
в’їжджають у неї за умови заповнення медико-санітарної декларації та 
направлення на обстеження осіб з підозрою на гострі респіраторні захворювання;

г) обмеження руху громадського транспорту в населених пунктах, за 
винятком перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та 
установ, які забезпечують життєдіяльність населення;

д) проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної 
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, -прибудинкових та інших 
територій населених пунктів;

е) створення формувань цивільного захисту із залученням громадських та 
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної обробки 
людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів;



ж) моніторинг наявності продуктів харчування та їхньої безпеки в 
продовольчих магазинах на відповідній території;

з) обмежити контакти працівників, які забезпечують чергування на з 
контрольно- пропускних пунктах з місцевим населенням.

Термін -  в разі потреби

Прийнято одноголосно всіма членами комісії (за окремим списком)

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.

Міський голова - голо 
комісії з питань ТЕБ т і

Секретар комісії з п и т і Андрій МАМАВКО

Марія НІКОРИЧ


