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ПРОТОКОЛ № 22 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій

«22» червня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -09 —
Головує — Атреєвж С. В „заступник міського голови
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 можливу небезпечну гідрологічну ситуацію в населених пунктах 
Новоселицької міської ради ОТГ в результаті різкого підвищення рівня води 
у р. Прут та штучних і природних водоймах, що може призвести до 
виникнення надзвичайної ситуації.

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.

2. Про можливу небезпечну гідрологічну ситуацію в населених 
пунктах Новоселицької міської ради ОТГ в результаті різкого підвищення 
рівня води у р. Прут та штучних і природних водоймах, що може призвести 
до виникнення надзвичайної ситуації.

СЛУХАЛИ:
Арсенія Сергія Васильовича -  заступника міського голови ;
Сольського Богдана Івановича -  начальника Новоселицького РС УДСНС 

України у Чернівецькій області.

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

2.1. Відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної 
роботи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради ОТГ, 
директору КП «Новоселицька міська тепломережа» (Агартіна В.М.):

- уточнити першочергові заходи з протидії загрозам ускладнення погодних 
умов та організації взаємодії з відповідними службами щодо спільних дій з 
ліквідації можливих наслідків негоди

- організувати, у разі необхідності, очистки русел малих річок та 
дренажних систем для відновлення їх пропускної спроможності та 
безперешкодного стоку;

- переглянути Плани евакуації внаслідок затоплення;
2.2. 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., Лаку ста Д.В.):

- терміново провести обстеження дамб водних об’єктів;
- постійно моніторити рівень води, у випадку необхідності провести заходи 

щодо зниження рівня води;
- бути готовими у випадку необхідності оповістити населення (якомога 

більше людей) відповідного населеного пункту про можливу загрозу через всі 
можливі засоби інформації (телефони,інтернет, рупор тощо);

- бути готовими у випадку необхідності спільно з фермерськими 
господарствами провести евакуацію сільськогосподарських тварин з місць 
можливого підтоплення.



- постійно моніторити якість води в колодязях загального та 
індивідуального користування, водопроводах комунальної, та по можливості 
приватної власності, проводячи відповідні аналізи.

Термін-постійно

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.
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Секретар засідання 
комісії з питань ТЕБ та НС

Сергій АРСЕНІЙ

Олеся ПОЛКОВНІКОВА


