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НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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ПРОТОКОЛ № 24 _ • • •• • ••• • • •позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій

«25» червня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення — адмінприміщення міської ради 
Початокроботи -  12 —
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 епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня природного 
характеру на території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла 
внаслідок сильних злив та різкого підйому рівня води у р. Прут.

1. 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. 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:

1.1. 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. Взяти до відома постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2020 р.№ 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

1.3. Відповідно до протокольних рішень обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.06.2020 року 
№ 35 та районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 24.06.2020 року № 37, враховуючи результати оцінки 
поточної епідемічної ситуації у районі, продовжити дію обмежувальних заходів, 
встановлених постановою 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 
8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» із змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 
на всій території Новоселицької міської ради ОТГ до 31 липня 2020 року.

1.4. 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.) неухильно дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України».

2. Про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня природного 
характеру на території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла 
внаслідок сильних злив та різкого підйому рівня води у р. Прут 

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

НС;
Нікітовича Георгія Івановича - в.о. старости старостинського округу №1 ; 
Лакусту Дмитра Васильовича - в.о. старости старостинського округу №7 ; 
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 

НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської 
ради -  секретаря комісії з питань ТЕБ та НС ;

Сольського Богдана Івановича -  начальника Новоселицького РС УДСНС 
України у Чернівецькій області;

про розвиток надзвичайної ситуації місцевого рівня природного характеру 
на території Новоселицької міської ради ОТГ, яка виникла внаслідок сильних 
злив та різкого підйому рівня води у р. Прут

м. Новоселиця - підтоплено 315 присадибних ділянок, підтоплено 13 
житлових будинків, підтоплено 2 пішохідних переходів.

с. Маршинці - підтоплено 331 присадибних ділянок, підтоплено 5 житлових 
будинків, підтоплено автомобільну дорогу Т-26-06 /Н-03/ Новоселиця - Герца -



КІШ "Дяківці", підтоплено міст через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н- 
03/ Новоселиця - Герца - КІШ «Дяківці».

с. Зелений Гай - підтоплено 18 присадибних ділянок.
Внаслідок значних дощів підтоплено:
- м. Новоселиця - 225 присадибних ділянок, 1 житловий будинок, 48 

підвалів багатоповерхових житлових будинків, підвал адміністративної будівлі 
вул. Центральна, буд. 37, підвал КНП «Новоселицька РЛ», каналізаційна насосна 
станція КНП «Новоселицька РЛ», очисні споруди міста Новоселиця, територія 
ЗОНІ №3;

с. Слобода - підтоплена територія ЗОШ.
с.Строїнці -  внаслідок протікання покрівлі замочені приміщення;
с.З.Гай -  підтоплені підвальні приміщення ЗОШ;
В селах Рингач, Шишківці, Строїнці, Маршинці та в місті Новоселиця 

розмито дороги.
Відселено за згодою з місць можливого підтоплення: м. Новоселиця -  2 

особи (люди з інвалідністю), с. Маршинці - 5 осіб (у т.ч. 1 людина з інвалідністю, 
1 дитина).

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, комісія ВИРІШИЛА:

2.1. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Арсеній С.В.Шова Д.Ф.), начальнику відділу цивільного 
захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату виконавчого 
комітету Новоселицької міської ради ОТГ( Мамавко А.А.), начальнику 
фінансового відділу апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради ОТГ (Кіцак Н.В.), відділу економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради ОТГ 
(Ракоча М.І.), 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.):

- організувати збір, узагальнення оперативної інформації і своєчасно 
доводити її до міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- всі плавзасоби, засоби рятування зосередити в місцях ймовірного 
підтоплення;

- надати інформацію про забезпечення мешканців відповідних населених 
пунктах, які постраждали від повені продуктами харчування, питною водою та 
предметами першої необхідності.

Термін -  негайно

2.2. Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області 
(Сольський Б.І.):

організувати чергування сил та засобів у місцях, які постраждали від повені.

Термін - негайно,
■ • •  ■ ^  •  •  • • •  . • • •до повної стабілізації ситуації



2.3. Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП у 
Чернівецькій області (Савчук Е.П.):

забезпечити підтримання громадського порядку на підтоплених територіях.

Рішення прийнято одноголосно.

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.

Термін - негайно, 
до повної стабілізації ситуації

Міський голова - гол 
комісії з питань ТЕБ

Секретар комісії з пи

Марія НІКОРИЧ


