
щ
УКРАЇНА 

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Чкалова,3 м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-09-88, 
Е-шаіІ: поутегіа@атаі1.сот Код ЄДРПОУ 04062050

ПРОТОКОЛ № ЗО
•  •  • •  •  • • •  •  • •позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

«23» липня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  16 —
Головує- Нікорич М.І., міський голова - голова комісії з питань ТЕБ та НЄ. 
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 затвердження додаткового переліку першочергових (невідкладних)\ • • ••• • • «_* •• ••• робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що сталася 
упродовж 22 травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ(житлові 
будинки ).

1. Про стан епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької міської 
ради ОТГ гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ:
І.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 затвердження додаткового переліку першочергових 
(невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що 
сталася упродовж 22 травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій 
ОТГ(житлові будинки ).

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

НС;
Мамавко Андрія Анатолійовича - начальника відділу цивільного захисту, 

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

Полковнікову Олесю Василівну - начальника відділу юридично-кадрової 
роботи апарату виконавчого комітету міської ради

Відповідно до «Звіту про проведення технічного огляду і оцінки стану 
будівельних конструкцій житлового будинку за адресою -  м.Новоселиця, вул.28 
червня, 29 б Новоселицький район, Чернівецька область» від 21.07.2020 року 
Хотинського районного комунального проектно-виробничого,архітектурно- 
планувального бюро, визначено, що даний житловий будинок потребує 
проведенню капітального ремонту.

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

2.1. Затвердити список постраждалих громадян Новоселицької міської 
ради ОТГ, на яких підготовлено матеріали для зміни розміру матеріальної 
грошової допомоги, згідно додатку 1.

2.2. Затвердити додатковий перелік першочергових (невідкладних) робіт 
(заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,що сталася упродовж 22 
травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ (житлові будинки ), згідно 
додатку 2.

2.3. Відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету міської ради (Мамавко А.А.) та відділу 
юридично-кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради



(Полковнікова О.В.) підготувати та направити матеріали на розгляд обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Міський голова - голов 
комісії з питань ТЕБ та

Секретар комісії з питаї Андрій МАМАВКО

Марія НІКОРИЧ



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол міської комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
« 23 » липня 2020 року № 30

СПИСОК
постраждалих громадян Новоселицькогї міської ради ОТГ , на яких 

підготовлено матеріали для зміни розміру матеріальної грошової допомоги

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові власника

Адреса Підстава для розгляду

1. Клочун Федір 
Семенович

м.Новоселиця, 
вул.28 червня, 

29 6 
Новоселицький 

район, 
Чернівецька 

область

Звіт про проведення 
технічного огляду і оцінки 
стану будівельних 
конструкцій житлового 
будинку за адресою -  
м.Новоселиця, вул.28 
червня, 29 б 
Новоселицький район, 
Чернівецька область» 
від 21.07.2020 року 
Хотинського районного 
комунального проектно- 
виробничого,архітектурно- 
планувального бюро_____

Примітка : Сім’ю заявника відповідною комісією міської ради віднесено до категорії сімей, житлові 
будинки яких пошкоджені та виплачено допомогу в сумі 20,0 тис. грн.

Міський голова, голова 
комісії з питань ТЕБ та Марія НІКОРИЧ



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол міської комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
« 23 » липня 2020 року № ЗО

СПИСОК
постраждалих громадян Новоселицькогї міської ради ОТГ , на яких 

підготовлено матеріали для зміни розміру матеріальної грошової допомоги

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові власника

Адреса Підстава для розгляду

1. Клочун Федір 
Семенович

м.Новоселиця, 
вул.28 червня, 

29 б 
Новоселицький 

район, 
Чернівецька 

область

Звіт про проведення 
технічного огляду і оцінки 
стану будівельних 
конструкцій житлового 
будинку за адресою -  
м.Новоселиця, вул.28 
червня, 29 б 
Новоселицький район, 
Чернівецька область» 
від 21.07.2020 року 
Хотинського районного 
комунального проектно- 
виробничого,архітектурно- 
планувального бюро

Примітка : Сім’ю заявника відповідною комісією міської ради віднесено до категорії сімей, житлові 
будинки яких пошкоджені та виплачено допомогу в сумі 20,0 тис. грн.

Міський голова, голова • " Г, ■'''
комісії з питань ТЕБ т а '  і*, 1 /І Марія НІКОРИЧ



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол міської комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
« 23 » липня 2020 року № 30

Додатковий перелік
першочергових (невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

що сталася упродовж 22 травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ

іІ!

№ з/п Прізвище, ім’я, по -  батькові власника Адреса Розмір матеріальної 
грошової допомоги 

постраждалим, тис.грн.
Власники житлових будинків, які повністю зруйновані

1, - - -
Сім’ї, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту

1. Житловий будинок
Власник Клочун Федір Семенович

- 3°

Сім’ї, житлові будинки яких пошкоджені
- - -

Примітка : Сім’ю заявника відповідною комісією міської ради віднесено до категорії сімей, житлові будинки яких пошкоджені та виплачено допомогу в сумі 20,0 тис. грн.

Міський голова, голова міської 
комісії з питань ТЕБ та НС

А--.
О ^ * \ ^  |  *| .

І/НЛ ~ ) ї М Марія НІКОРИЧ



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол міської комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
« 23 » липня 2020 року № 30

Додатковий перелік
першочергових (невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

що сталася упродовж 22 травня -  24 червня 2020 року у Новоселицькій ОТГ

№ з/п Прізвище, ім’я, по -  батькові власника Адреса Розмір матеріальної 
грошової допомоги 

постраждалим, тис.грн.
Власники житлових будинків, які повністю зруйновані

- - . ■. -
Сім’ї, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту

1. Житловий будинок
Власник Клочун Федір Семенович

- 30

Сім’ї, житлові будинки яких пошкоджені
- - -

Примітка : Сім’ю заявника відповідною комісією міської ргщи.віднесено до категорії сімей, житлові будинки яких пошкоджені та виплачено допомогу в сумі 20,0 тис. грн.

Міський голова, голова міської 
комісії з питань ТЕБ та НС

/ /  'і . ' 1 . 
І/О с/
II--у / } її ІЯ |

\ V

г  '

Г і і ^ і Марія НІКОРИЧ


