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ПРОТОКОЛ № 37 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«15» жовтня 2020 року м. Новоселиця

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи — 16 —
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 розвиток епідемічної ситуації в населених пунктах Новоселицької 

міської ради ОТГ зумовленою гострою респіраторною хворобою 
СОУШ-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. Абрамчук Світлану Деомидівну -  заступника головного лікаря 
комунального некомерційнош підприємства «Центр Промінь здоров’я»

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.

1.2.3аступникам 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 (Мамавко А. А.) 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.) :

в межах повноважень здійснювати відповідні заходи по інформуванню 
та роз’яснення серед населення питання щодо розвитку епідемічної ситуації на 
території Новосеьлицької міської ради ОТГ, небезпеки проведення масових



заходів, критичної необхідності дотримання протиепідемічних заходів та про 
види і розмір санкцій передбачених за їх порушення.

Термін: постійно
1.3. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради (Арсеній С.В.,Шова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради (Руснак А.І):

з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, спрямованих на 
мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього 
процесу рекомендуємо запровадити в закладах дистанційне навчання і часткового 
переведення працівників закладів освіти на роботу у дистанційному режимі.

Термін - з 19.10.2020 року до початку осінніх канікул 
з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 

спільно з керівниками закладів дошкільної та позашкільної освіти при здійснення 
своєї діяльності,пріоритетом організації функціонування закладів залишається 
неухильне дотримання правил гігієни, використання засобів індивідуального 
захисту та уникнення масових скупчень осіб з урахуванням вимог постанови 
КабінетуМіністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення 
карантину та з запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (із змінами) та постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 р. № 55 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби (СОУГО-19)» .

Термін - постійно, під час карантину
1.4. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради (Арсеній С.В.,Шова Д.Ф.), начальнику відділу освіти апарату 
виконавчого комітету міської ради (Руснак А.І), начальнику відділу 
культури, спорту, сім’ї та молоді апарату виконавчого комітету міської ради 
(Козубовський М.Г.):

з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, спрямованих на 
мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього 
процесу, заборонити проведення масових спортивних змагань, показові виступи 
спортсменів та інші видовищні заходи, що проводяться на спортивних спорудах у 
присутності глядачів, або спортивні змагання, що проводяться в інших місцях.

Термін - з 16.10 року до 01.11.2020 року 
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 - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС Андрій МАМАВКО


