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УКРАЇНА 

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@атаі 1 .сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № 42 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«13» листопада 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи — 15 —
Головує- Арсеній С.В., в.о.міського голови
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу (за списком) та запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 

міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

1. Про розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою 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. Головко Сергія Григоровича -  начальника відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Новоселицького районного 
управління Г оловного управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій 
області;

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

4. Руснак Аделіну Іванівну - начальника відділу освіти апарату 
виконавчого комітету 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 ОТГ зумовленою гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 взяти до відома.



1.2. В.о старостам старостинського 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.), КП «Новоселицька тепломережа» (Агратіна 
В.М.), відділу освіти апарату виконавчого комітету міської ради (Руснак 
А.І.), відділу культури, спорту, сім’ї та молоді апарату виконавчого комітету 
міської ради (Козубовський М.Г.) :

відповідно до п.15 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі 
змінами) в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка 
на території Новоселицької міської ради ОТГ з 14 листопада 2020 р. до ЗО 
листопада 2020 р. забороняється:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 

відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними 
препаратами, кормами;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 
установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності 
операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної 
практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з 
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
5) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, 

крім роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 
використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим 
до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому 
числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 
виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.”.

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

враховуючи лист Новоселицької міжрайонної філії державної установи



««Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» №13-03/1276 від 
13.11.2020р. та з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, спрямованих на 
мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього 
процесу рекомендувати директорам закладів освіти організувати навчання та 
виховання здобувачів освіти закладів загальної, середньої та дошкільної освіти в 
дистанційному форматі.

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.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Термін -  з 16.11.2020р. до прийняття інших рішень

В.о.міського голови - Сергій АРСЕНІЙ

Олеся ПОЛКОВНІКОВА


