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IIротокол лъ 17
ПОЗаЧеРГОВого з:tсiдl:ttння MicbKoi KoMiciT з питань техногенно-е]кологiчноi

безпеки та на,ц:}вичайних сиrуацiй

( l l )> жовтня 202| року

Мiсце провеdення - адллiнпритч4iщення MicbKoT раiци
Почаmокробоmu_ 110ll

Головуе - Нiкорич M.l,., мiський голова - голOва KoMiciT з питань ТЕБ та НС.
ПрuсуmНi: членИ KoMicjLT згiднО затвердЖеного складу (за списком) та запрошенi.

ЦОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виникненщя надзвичайноi ситуацiт на териr-орii
Новосели.цькоТ MicbKo'l ради, цов'язаноi з вiдсутнiсlтю постачання природного
ГаЗУ бюджlетним ycTaHot}aм нф осiнньо-зимовиii пе;riод 2021-2022 poKiB.

СЛ}/ХАЛИ:
1. АllСеНiя Сергiiя Ваqильовича - гIершого заступника мiського голови,

який довiвl до присутнi:к lпро вiдсутнiсть tIостачання природного газу бюджетним
установапl Но,воселицьк:сli'мiсь4оi ради на осiнньO-зиNIовий перiод 2о2|-2о22 роки.
внаслiдок чого поруlпено нqрмальнi умови життrэдiяльностi населення в 12
ЗаКЛаДаХ ОСВiт'и (до 2,5 'гис. осiф), в 6:]акладах охорони здоров'я (до 0,4 тис. осiб.),
18 адмiнiстраl]ивних бу,пilзлях (до 1,5 r.ис. осiб).

за резу.пьтатами доповiдей та з урахуваннялуI обговорення зrвначеного
питання, з урахуванням кl_цiнки епiдемiчних гIоказникiiв, комiсiя ВирIшилд:

1.1. ВИЗнати к:итуацiю, що скл€uI аая у :tв'язку з вiдсутнiстtо no..u.rurr"
природного газу бюджrэт_ним установам Новоселгиць.коТ MicbKoT Ради на ociHHbo-
зимовий перiод 2021-2022 poкiB ,та подальшим виникненням загрози життю та
здоров'ю населення грOмади та завдання значних матерiальних збиткiв,
вiдповiдНО, ДС) пунктУ '.Z4 частУни перШоi cTaTTi 2 -КодексУ Цивiльного захисту
УкраТни, надзвичайною сlттуацiсю.

1.jl. t,Iадзвичайну' ситуацiю, Що склаJIася у зв'язку з вiдсутнiстю
постачанн][ ГlРИРО!НОГrо газу бюджетним ycTEtHoBiaM вiдсутнiстю постачання
природного газУ бюджrэ,г-ним }4становаМ Новоселицыкоi MicbKoi ради на ociHHbo-
зимовий rrерiоД 202|12,0:22 poКiв, вiiцповiдно до Нацiонального класифiкатора
надзвичайних ситуаuiй дК 0l9:2t)10, гIункту 5.2 Порялку класифiкачiТ

м. FIовоселиtlя



надзвичайних ситуачiй за i.

IvliHicTpiB УкраТни вiд 2,4 бе
надзвичайiну ситуацiю техно
аварiй на сис"гемах житт

1.3. ГIодати дс,

роботи та взасмодiТ :] пра

управлiннгя цивiльного, захи
виникнен,ня _надзвичай.ноi с

жовтня 20l3 року J\Ъ7З8.

Проrгокr:lJlьне рiurення
безпеки та tIадзвич:tйrrих
органiзацiяпrи, устiанOt}iами,
фiзичнипlи цrсобами 1на, адм
територi:лльlноi r,рOlмад и .

Рiшеlння прийнятrэ од

Конт,ролlь за викона]F{ням

Мiськиii голова - голOIва
KoMicii з пи] ань ТILБ Tar НС

CeKpeTa;r засiдання з tllltTaH

рiвнями, затвеlрдженого постаноЕtою Кабiнету
ня 2004 р. N 3(i8, гIопередньо класифiкувати як

|нного характеру (кол НС 10800 - НС унаслiдок
ечення) мiсцевого рiвня.

вiддiлу з питань цивiльного захисту, оборонноТ
хоронними органами ЧернiвечькоТ РДА та
насе:тення Чернiвецькоi ОДА повi,цомлення про

ацiТ вiдповiдно ,цо вимог постанови КМУ вiд 9

TepMirr -TepMiHoBo.

icbKrэT KoMiciT з плlт,ань техногенно-екологiчноi
ип,,ацiй € обов'язковим до вик(lнання BciMa
iдприr:мсl,вами незаJIежно вiд форvr власностi та
iс,гtrl:tтивнiй територii Новоселlttцькоi MicbKoi

ро,]]окOлу заJIишаIо за собою.

Марiя НIКОРИtI
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