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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@етаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 7
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«20» березня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -18—
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 та розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 
міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
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 та розвиток епідемічної ситуації в населених 
пунктах Новоселицької міської ради ОТГ спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, 
взяти до відома.



2. 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.) :

продовжувати серед населення роз’яснювальну роботу щодо 
необхідності самоізоляції

здійснювати оповіщення населення населених пунктів щодо 
дотримання вимог карантину, необхідності перебування в домашніх 
умовах, рекомендувати батькам обмежити вихід дітей на вулицю, де можливе 
скупчення людей, спортивні майданчики тощо та в цілому дотримуватись 
карантину. ,

рекомендувати населенню за можливістю обмежити пересування в 
межах населеного пункту та за його межами

не допустити на відповідній адміністративній території випадків 
стихійної торгівлі під відкритим небом.

Термін -  до стабілізації епідситуації

3. Начальнику відділу освіти апарату виконавчого комітету міської 
ради (Руснак А.І.) :

3.1. виділити 1 шкільний автобус Рингацького НВК за маршрутом 
м. Новоселиця -  с. Слобода (через с. Припруття) - с. Рокитне -  с. Рингач -  
с. Строїнці -  м. Новоселиця

3.2. зазначений автобус надати у належному технічному стані, 
виплату заробітної плати водіям, витрати пального за рахунок коштів місцевого 
бюджету Новоселицької міської ради, передбачених для галузі освіти .

3.3. організувати обробку зазначеного автобуса миючими засобами за 
рекомендаціями Головного управління Держспоживслужби у Чернівецькій 
області та ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр міністерства охорони 
здоров’я України»

Термін -  негайно,до припинення карантину

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., 
Лакуста Д.В.) , директору КП «Новоселицька міська тепломережа » 
(Агратіна В.М.) в залежності від погодних умов за рекомендаціями Головного 
управління Держспоживслужби у Чернівецькій області та ДУ «Чернівецький 
обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» 
забезпечити проведення аерозольної дезінфекції вулиць, площ, парків і скверів в 
населених пунктах Новоселицько міької ради ОТГ.

Термін -  негайно,до припинення карантину
5. Т.в.о.Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської ради (Чеботар О.А.) для 
проведення заходів, пов’язаних з запобігання та ліквідацією надзвичайної 
ситуації (СОУГО-19) провести видатки для забезпечення учасників мобільних 
груп Новоселицької міської ради ОТГ, старостинських округів №1,2,3,4,5,6,7, 
КП »Новоселицька міська тепломережа»



дезинфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту,засобами для 
оприскування.

Термін -  негайно

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

1  • ^  • • • и  ••• ж  V  •• • ••фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської 
ради ОТГ.

Міський голова - голо 
комісії з питань ТЕБ т;

,
Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС


